
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 04503

 ( 220 ) 2012.12.13.

 ( 731 )  Maharishi Vedic University Limited, VLT 1853 Valletta (MT)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

 ( 541 ) TRANSZCENDENTÁLIS MEDITÁCIÓ

 ( 511 )  16    Papír; karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; írógépek és

irodaszerek (bútorok kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; nyomtatási blokkok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák kivéve divatbemutatók

 szervezése promóciós célokból és kirakatrendezés.

  45    Információnyújtás a spiritualitás, önsegítés, személyes fejlődés kapcsán; spiritiszta tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 03260

 ( 220 ) 2017.10.12.

 ( 731 ) SERVET-2000 Állat-egészségügyi, Állattenyésztő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Sárrétudvari (HU)

 ( 740 )  Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Marhajó Ízek Napja

 ( 511 )  41    Gasztronómiai rendezvények, gasztronómiai bemutatók, ismeretbővítő, ízlésformáló rendezvények

szervezése, szórakoztatás, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, partik tervezése

 (szórakoztatás), versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

  43    Vendéglátás (élelmezés), ételszobrászat, éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03605

 ( 220 ) 2017.11.08.

 ( 731 )  HOANG NAM TRUNG, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek.

  39    Áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 03669

 ( 220 ) 2017.11.13.

 ( 731 )  Műszertechnika Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balsai Szabolcs, Budapest

 ( 541 ) IKARUS

 ( 511 )  12    Közlekedési és szállítóeszközök, ezen belül motoros járművek, automobilok, dömperek, teherautók,

 traktorok, karosszériák és mindezek alkatrészei, valamint tartozékai.

 35    Közlekedési és szállítóeszközökre, ezen belül autóbuszokra, trolibuszokra, motoros járművekre,

automobilokra, dömperekre, teherautókra, traktorokra, karosszériákra és mindezek alkatrészeire, valamint
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 tartozékaira vonatkozó reklámozás, marketing tevékenység, kereskedelem.

 37    Közlekedési és szállítóeszközök, ezen belül autóbuszok, trolibuszok, motoros járművek, automobilok,

dömperek, teherautók, traktorok, karosszériák és mindezek alkatrészei, valamint tartozékai javítása, szerelése,

 összeszerelése.

 ( 210 ) M 17 03704

 ( 220 ) 2017.11.15.

 ( 731 )  LB Network Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. László Gergely, Budapest

 ( 541 ) LoveBox

 ( 511 ) 9    Interaktív számítógépes szoftverek; interaktív szórakoztató szoftver; internetes információnyújtást lehetővé

tévő számítógépes szoftverek; kommunikációs szoftverek; közösségi szoftverek; letölthető alkalmazások mobil

eszközökkel történő használatra; letölthető mobilalkalmazások információk továbbításához; letölthető

mobilalkalmazások információk kezeléséhez; mobil alkalmazások; mobiltelefon-szoftverek; mobiltelefonos

szoftveralkalmazások; okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások; számítástechnikai szoftverek

 mobiltelefonokhoz; szórakoztató szoftverek; azonnali üzenetküldő szoftverek.

 ( 210 ) M 17 03791

 ( 220 ) 2017.11.23.

 ( 731 )  Takács Gábor, Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Krisztián, Budapest

  

( 546 )

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

 41    Bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; karaoke szolgáltatások

nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); lemezlovas (DJ) szolgáltatások; partik tervezése

 (szórakoztatás); zenei produkciók.

 ( 210 ) M 17 03947

 ( 220 ) 2017.12.08.

 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

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

 ( 541 ) Update gluten free

 ( 511 )  30    Gluténmentes aprósütemények, kekszek; gluténmentes csokoládé; gluténmentes dióféléket tartalmzaó

csokoládés kenhető krémek; gluténmentes fagylaltok és jégkrémek; gluténmentes fagylaltporok; gluténmentes

lisztből készült tészták; gluténmentes majonéz; gluténmentes mustár; gluténmentes müzli; gluténmentes

salátaöntetek; gluténmentes sütemények; gluténmentes süteményekhez való tészta; gluténmentes természetes

 édesítőszerek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 04049

 ( 220 ) 2017.12.19.

 ( 731 )  Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó Kft. 100%, Győr (HU)

 ( 541 ) Expert Lábazat

 ( 511 )  17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas
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 csövek és tömlők, nem fémből (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 04060

 ( 220 ) 2017.12.20.

 ( 731 )  Mandala Fogadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; terembérlés

 találkozókhoz (tárgyalótermek); turistaházak, üdülők; vendéglátás; hotel szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 17 04061

 ( 220 ) 2017.12.20.

 ( 731 )  Mandala Fogadó Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; terembérlés

 találkozókhoz (tárgyalótermek); turistaházak, üdülők; vendéglátás; hotel szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 17 04063

 ( 220 ) 2017.12.20.

 ( 731 )  Mandala Fogadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; terembérlés

 találkozókhoz (tárgyalótermek); turistaházak, üdülők; vendéglátás; hotel szolgáltatások.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.
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 ( 210 ) M 17 04127

 ( 220 ) 2017.12.27.

 ( 731 )  Life T!lt Food Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati íiasználathoz

 adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrendkiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok.

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

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

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

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk; klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  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).

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, 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).

 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).

 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).

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

 ( 210 ) M 17 04136

 ( 220 ) 2017.12.28.

 ( 731 )  Tolner Kata, Erdőkürt (HU)

 ( 541 ) TOLBÁN

 ( 511 )  29    Fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej

 és tejtermékek.

  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági termékek.

  32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök.

 ( 210 ) M 18 00089

 ( 220 ) 2018.01.11.

 ( 731 )  Maketing ZOOM Kft., Zalasárszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Székely G. Gábor, Budapest
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( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; 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 00364

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Perczel Márta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére; tapaszok,

 vakolatalapozók, vegyipari alapanyagok.

  17    Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok.

 ( 210 ) M 18 00365

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Perczel Márta, Budapest

 ( 541 ) Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége által Ajánlott Termék Minőség

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére; tapaszok,

 vakolatalapozók, vegyipari alapanyagok.

  17    Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok.

 ( 210 ) M 18 00392

 ( 220 ) 2018.02.05.

 ( 731 )  Rékasy Bálint, Szentendre (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé alapú készítmények, bonbonok, pralinék, édességek.

 ( 210 ) M 18 00481

 ( 220 ) 2018.02.15.

 ( 731 )  Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 300 )  2017-606 2017.08.15. US

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

 ( 541 ) FACE ID
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 ( 511 ) 9    Számítógépek; számítógép hardver; kézi számítógépek; tabletek; távközlési készülékek és eszközök;

telefonok; mobiltelefonok; okostelefonok; vezeték nélküli kommunikációs eszközök hang-, adat-, kép-, hang-,

video- és multimédiás tartalmak átvitelére; hálózati kommunikációs készülékek; kézi digitális elektronikus

eszközök, amelyek hozzáférést biztosítanak az internethez és telefonhívások, elektronikus levelek és egyéb

digitális adatok küldéséhez, fogadásához és tárolásához; hordozható számítógépes hardver; hordozható digitális

elektronikus eszközök, hozzáférést biztosítanak az internethez, telefonhívások, elektronikus levelek és egyéb

digitális adatok küldése, fogadása és tárolása céljából; okos-karórák ['smartwatches']; okos-szemüvegek

['smartglasses']; intelligens gyűrűk ['smart rings', elektronikus]; hordható aktivitáskövetők; összekapcsolt

karkötők [mérőeszközök]; elektronikus könyvolvasók; számítógépprogramok; számítógép szoftverek

számítógépek, számítógép perifériák, mobil eszközök, mobiltelefonok, okostelefonok, okos-szemüvegek,

hordozható eszközök, fülhallgatók, fejhallgatók, televíziók, televíziós vevőegységek ['set top boxes'], hang- és

video lejátszók és felvevők, házimozi rendszerek, és szórakoztató rendszerek beállításához, konfiguráláshoz,

működtetéséhez és vezérléséhez; alkalmazásfejlesztési szoftver; számítógépes játék szoftver; előre rögzített

letölthető audio, video és multimédiás tartalmak; számítógép perifériák; perifériás eszközök számítógépekhez,

mobiltelefonokhoz, mobil elektronikus eszközökhöz, hordozható elektronikus eszközökhöz, okos-órákhoz,

okos-szemüvegekhez, fülhallgatókhoz, fejhallgatókhoz, televíziókhoz, televíziós vevőegységekhez, valamint

audio és video lejátszókhoz és felvevőkhöz; hordozható perifériák számítógépekhez, mobiltelefonokhoz, mobil

elektronikus eszközökhöz, okos-órákhoz, okos-szemüvegekhez, intelligens gyűrűkhöz, fülhallgatókhoz,

fejhallgatókhoz, televíziókhoz, televíziós vevőegységekhez, valamint audio- és video lejátszókhoz és

felvevőkhöz; gyorsulásmérők; magasságmérők; távolságmérő készülékek; távolság regisztráló készülékek;

lépésszámlálók; nyomásmérő készülékek; nyomásjelzők; monitorok, képernyők, fejre szerelhető kijelzők és

fejhallgatók számítógépekkel, okostelefonokkal, mobil elektronikus készülékekkel, hordozható elektronikus

eszközökkel, okos-órákkal, okos-szemüvegekkel, televízió készülékekkel, televíziós vevőegységekkel, valamint

audio- és video lejátszókkal és felvevőkkel való használatra; virtuális és bővített valóság-kijelzők ['reality

displays'], védőszemüvegek, vezérlők és fejhallgatók háromdimeziós szemüvegek; szemüvegek; napszemüvegek;

szemüveglencsék; optikai üvegek optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; kamerák; vakuk kamerákhoz;

billentyűzetek, egerek egérpadok, nyomtatók, lemezmeghajtók és merevlemezek; hangfelvevő és -lejátszó

készülékek digitális audio és video lejátszók és felvevők; hangszórók; hangerősítők és vevőkészülékek gépjármű

audio készülékek; hangrögzítő és hangfelismerő készülékek; fülhallgatók; fejhallgatók mikrofonok; televíziók;

televízió vevőkészülékek és monitorok; televíziós vevőegységek; rádiók rádió adó- és vevőkészülékek;

felhasználói interfészek gépjárművek fedélzeti számítógépeihez és elektronikus eszközeihez, elektronikus

vezérlőpanelekhez, monitorokhoz, érintőképernyőkhöz, távvezérlőkhöz, dokkoló állomásokhoz, csatlakozókhoz,

kapcsolókhoz és hangaktivált vezérlőkhöz; globális helymeghatározó rendszerek [GPS eszközök]; navigációs

eszközök; navigációs készülékek járművekhez [fedélzeti számítógépek]; távvezérlők számítógépek,

mobiltelefonok, mobil elektronikus készülékek, hordozható elektronikus készülékek, okos-órák,

okos-szemüvegek, fülhallgatók, fejhallgatók, audio és video lejátszók és felvevők, televíziók, televíziós

vevőegységek, hangszórók, erősítők, házimozi rendszerek és szórakoztató rendszerek vezérlésére; hordozható;

eszközök számítógépek, mobiltelefonok, mobil elektronikus eszközök, okos-órák, okosszemüvegek, fülhallgatók,

fejhallgatók, audio és video lejátszók és felvevők, televíziók, televíziósvevőegységek, hangszórók, erősítők,

házimozi rendszerek és szórakoztató rendszerek vezérlésére; adattároló készülék; számítógépes chipek;

akkumulátorok; akkumulátortöltők; elektromos és elektronikus csatlakozók, csatolók, vezetékek, kábelek, töltők,

dokkok, dokkolók és adapterek számítógéphez, mobiltelefonokhoz, kézi számítógépekhez, számítógépes

perifériákhoz, mobiltelefonokhoz, mobil elektronikus eszközökhöz, hordozható elektronikus eszközökhöz,

okosórákhoz, okos-szemüvegekhez, fülhallgatókhoz, fejhallgatókhoz, audio és video lejátszókhoz és felvevőkhöz,

televíziókhoz és televíziós vevőegységekhez; interaktív érintőképernyők; interfészek számítógépekhez,

számítógép képernyőkhöz, mobiltelefonokhoz, mobil elektronikus készülékekhez, hordozható elektronikus

eszközökhöz, okos-órákhoz, okos-szemüvegekhez, televíziókhoz és televíziós vevőegységekhez, valamint audio

és video lejátszókhoz és felvevőkhöz; védőfóliák számítógép képernyőkhöz, mobiltelefon képernyőkhöz és
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okos-óra képernyőkhöz; alkatrészek és tartozékok számítógépekhez, számítógépes perifériákhoz,

mobiltelefonokhoz, mobil elektronikus eszközökhöz, hordozható elektronikus eszközökhöz, okos-órákhoz,

okosszemüvegekhez, fülhallgatókhoz, fejhallgatókhoz, audio és video lejátszókhoz és felvevőkhöz, televíziókhoz

és televíziós vevőegységekhez; védőborítók, táskák, tokok, ujjak, hevederek és nyakpántok számítógépekhez,

mobiltelefonokhoz, mobil elektronikus eszközökhöz, hordozható elektronikus eszközökhöz, okos-órákhoz,

okos-szemüvegekhez, fülhallgatókhoz, fejhallgatókhoz, televíziós vevőegységekhez, valamint audio és video

lejátszókhoz és felvevőkhöz; selfie botok; elektronikus cigaretta töltők; elektronikus nyakörvek állatok

kiképzéséhez; elektronikus napirendek; készülék levélbélyegzések ellenőrzése; pénztárgépek; szerkezetek

érmebedobással működtetett készülékekhez; diktáló gépek; szegélyjelölők; szavazógépek; elektronikus

árucímkék; nyereményszelektáló gépek [elektronikus]; telefax készülékek; mérőberendezések és műszerek;

mértékek; elektronikus hirdetőtáblák; mérőberendezések; szilícium lapok; integrált áramkörök; erősítők;

fluoreszkáló képernyők; távirányítók; fényvezető szálak [optikai szálak]; elektromos készülékek ipari műveletek

távvezérlésére; villámhárítók; elektrolizátor eszközök; tűzoltókészülékek; radiológiai készülékek ipari célokra;

életmentő berendezések és felszerelések; riasztósípok; animációs rajzfilmek; tojáslámpázók; kutyasípok;

 dekoratív mágnesek; elektromoskerítések; hordozható távvezérlésű kocsi-késleltetők.

 ( 210 ) M 18 00486

 ( 220 ) 2018.02.16.

 ( 731 )  Dr. Grundtner Marcell 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 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].

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 18 00492

 ( 220 ) 2018.02.19.

 ( 731 )  Zhongzhou Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Judákné dr. Baranyi Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 ( 210 ) M 18 00494

 ( 220 ) 2018.02.16.

 ( 731 )  VOFA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Mosó - és tisztító- fertőtlenítőszerek kis- és nagykereskedelmi forgalmazása (tisztító- lemosó-

fertőtlenítőszerek, illatosítók, szagtalanítók, rovarirtók, súrolószerek, padló/bútorápolószerek, egyéb higiénés

kiegészítő termékek (fülpiszkáló, vattapamacs); papíráruk és műanyagáruk kis- és nagykereskedelmi

forgalmazása (egészségügyi papír, WC-papír, műanyag - és alufóliák csomagolásra, műanyag szemeteszsákok,

papírszalvéták, papírtörölközők, papírzsebkendők, papírtörlők); takarító eszközök és műanyagáruk kis- és

nagykereskedelmi forgalmazása (seprűk, kefék, lapátok, szivacsok, kendők, szemetesek, vödrök, kukák,

eldobható evőeszközök, poharak (műanyag), gumikesztyűk, védőkesztyűk, takarítókocsik(kézi) és tartozékai,

 huzat, talp (felmosó), adagolók (folyékony szappan, wc- és kéztörlőpapír, szalvéta).

 ( 210 ) M 18 00495

 ( 220 ) 2018.02.16.

 ( 731 )  BORKEKSZ Bt., Pécs (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kekszek, ízesített, adalékkal kevert, dúsított kekszek; liszttartalmú ételek; sós kekszek; aprósütemények;

 teasütemények; linzerek.

 ( 210 ) M 18 00546

 ( 220 ) 2018.04.04.

 ( 731 )  Fitpuli Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   10    Elemzőkészülékek gyógyászati használatra.

 35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

 szolgáltatások; statisztikák összeállítása; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása.

  36    Biztosítási statisztikai szolgáltatások.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; közönségszolgálati szolgáltatások.

  42    Adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00550

 ( 220 ) 2018.02.20.

 ( 731 )  Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelet (irányítás).

 ( 210 ) M 18 00557

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  Magyar Pálos Rend, Pécs (HU)

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

 ( 541 ) A FEHÉR BARÁT

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

száraztészták; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok;

 só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 00559

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  Soltész Adrián, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok; kézzel működtetett kerti szerszámok; lapátok; metszőollók; kerti ollók; mezőgazdasági

 eszközök; ágvágók; ásók, ásóeszközök; gereblyék; kalapácsok; permetezők.

 17    Rugalmas csövek és tömlők, nem fémből; öntőzőcsővek; csatlakozások nem fémből flexibilis csövekhez;

 műanyag fóliák; műanyag borítások mezőgazdasági célokra; műanyag fóliák nem csomagolási célokra.

 35    Kéziszerszámok; kézzel működtetett kerti szerszámok; lapátok; metszőollók; kerti ollók; mezőgazdasági

eszközök; ágvágók; ásók; ásóeszközök; gereblyék; kalapácsok; permetezők; továbbá rugalmas csövek és tömlők,

nem fémből; öntözőcsövek; csatlakozások, nem fémből flexibilis csövekhez; műanyag fóliák; műanyag borítások

mezőgazdasági célokra; nem csomagolási célokra műanyag fóliák körében reklámozás, kereskedelmi ügyletek,

 ezekkel kapcsolatos kereskedelmi adminisztráció és irodai munkák.

 ( 210 ) M 18 00572

 ( 220 ) 2018.02.22.

 ( 731 )  Csukás István 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pápay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Diótörőcske

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 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.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 00600

 ( 220 ) 2018.02.22.
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 ( 731 )  OverBrands Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MELISSA

 ( 511 )   18    Utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök.

  25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 18 00610

 ( 220 ) 2018.02.22.

 ( 731 )  FHB Kereskedelmi Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Holobrádi Emese, Budapest

  

( 546 )

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

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 00683

 ( 220 ) 2018.03.05.

 ( 731 )  Mátyás Máté Péter, Sárospatak (HU)

 Sári György, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatszerek; illatosított fa; kozmetikai készítmények; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; parfümvizek,

 illatosított vizek; kozmetikai szerek; kölnivíz.

 14    Díszdobozok fémekből; díszek kulcstartókhoz; fülbevalók; jelvények fémből; láncok; medálok; rézérmék;

zománcozott ékszerek; dísztű; gyűrűk; karkötők; hajcsat; nyaklánc; nyakkendőtű; illatokat tartalmazó fémből

 készülő különböző formájú fémtárgyak; fémtárgyakba foglalt illatot tartalmazó kapszulák.
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 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; termékkiállítások és -bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklám- és

 marketingtevékenység.

 ( 210 ) M 18 00714

 ( 220 ) 2018.03.07.

 ( 731 )  CoffeeRun Sportegyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pelyhe Szilárd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00716

 ( 220 ) 2018.03.07.

 ( 731 )  Kenyó Gábor 100%, Budapest (HU)

  

( 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.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 18 00718

 ( 220 ) 2018.03.07.

 ( 731 )  FLC Logistic Kft., Tornyospálca (HU)

 ( 740 )  dr. Bardi Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00719

 ( 220 ) 2018.03.07.

 ( 731 )  Relevancia Tanácsadó Iroda Kft. 100%, Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 18 00720

 ( 220 ) 2018.03.07.

 ( 731 )  Borbély Bence 50%, Győr (HU)

 Hatoss Gábor 50%, Győr (HU)

 ( 541 ) WanderWell

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése

reklámcélokra; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; célzott marketing; digitális hálózatok útján

nyújtott marketing szolgáltatások; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; egyéni

reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók; elektronikus kereskedelem

népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen

információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon keresztül, reklám- és eladási célokra;

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; előadások, prezentációk

szervezése reklámozási célokra; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciók

vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; eseménymarketing; filmsorozatokkal kapcsolatos

promóciós szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési

szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra;

hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával

weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén,

akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba

hozzák sportversenyekkel; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok szervezése

révén oly módon, hogy kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal; harmadik

fél zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; harmadik fél termékeinek és

szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és

szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; hirdetés és reklámozás; hirdetés

magazinokban; hirdetések elhelyezése; 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; harmadik személyek termékeinek

és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetési szolgáltatások; hirdetésszervezés; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi

kérdésekre való felhívására; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen;

internetes marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi

reklámszövegek készítése; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás;

kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; interneten

keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; közönségszolgálati

[pr] szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója; kültéri reklámok

elkészítése és elhelyezése; kutató projektek reklámozása; márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási
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szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások;

márkatesztelés; marketing beszámolók készítése; marketing célú becslések; marketing felmérések tervezése;

marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing

kampányok; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

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; marketinggel kapcsolatos információnyújtás;

marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; marketingrendezvények megrendezése és

lebonyolítása; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; nyereményjátékok, versenyek,

pályázatok szervezése reklámcélokra; online reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs

hálózatokon keresztül; online reklám- és marketingszolgáltatások; online közösségi gazdálkodási szolgáltatások;

pénzügyi marketing; piaci igények felmérése; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós

marketing; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; promóciós és

reklámozási szolgáltatások; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; promóciós

szolgáltatások; reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós

anyagok terjesztése; reklám- és promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám- és marketing

szolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és marketing szolgáltatások kommunikációs csatornákon

keresztül biztosítva; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag

sokszorosítása; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és

-szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése;

reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámhirdetések megjelentetése;

reklámkampányok előkészítése; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámkiadványok

elkészítése; reklámkiadványok tervezése; reklámlogók tervezése; reklámok elkészítése; reklámok előkészítése;

reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése mások számára;

reklámok megjelenítése mások részére; 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, hirdetés,

beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos

hálózatokon keresztül; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozás minden nyilvános

kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva;

reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; reklámozási

információk biztosítása; reklámozási, promóciós és pr szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások biztosítása

adatbázisok útján; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámozási szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához;

reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; reklámozással kapcsolatos modellügynökségi szolgáltatások;

reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása; reklámszerződések készítése harmadik személyek számára;

reklámszerződések tárgyalása; reklámszolgáltatások szendvicsember táblák révén; reklámszövegek írása;

reklámszövegek kiadása és frissítése; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek

megjelentetése; reklámszövegek publikálása; reklámszövegírás; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek;

reklámtervezés és -elhelyezés; sajtóreklámozási szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri

reklámozási szolgáltatások; szájról-szájra marketing; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása;

szórólapok kiadása; szponzorkeresés; szponzorok felkutatása; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós,

reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámozás; termékmarketing;

utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti marketing
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szolgáltatások; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a telematikai és telefonos hálózatok területén; üzleti arculattal

kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; üzleti promóció; üzleti promóciós szolgáltatások; üzleti weboldalak

reklámozása; vállalatok, ezek áruinak és szolgáltatásainak bemutatása az interneten; vállalati identitással

kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés;

videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése reklám célokra; videofelvételek készítése

marketing célokra; videofelvételek készítése reklámozási célokra; vizuális reklámanyagok gyártása; kereskedelmi

üzletek közvetítése; kereskedelmi üzletek közvetítése és megkötése; kiszervezett szolgáltatások árubeszerzés

megszervezéséhez mások részére; online rendelési szolgáltatások; online üzleteken keresztül történő harmadik

személyek számára lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése; postai csomagküldő szolgáltatások

adminisztratív feldolgozása és megszervezése; papír-írószer rendelésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; rendelések elektronikus feldolgozása; rendelési

szolgáltatások; számítógépesített on-line rendelési szolgáltatások; telefonon vagy számítógépen leadott

megrendelések adminisztratív feldolgozása; telefonos rendelésfelvételi szolgáltatások; telefonos

szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telemarketing szolgáltatások; telematikai, telefonos vagy

számítógépes szolgáltatások [internet] előfizetésének megszervezése; termékek adásvételével kapcsolatos üzleti

bemutatkozások készítése; termékek eladásáról és vételéről szóló szerződések közvetítése; termékek eladásáról és

vételéről szóló szerződések lebonyolítása; vásárlási megrendelések ügyintézése; vásárlói megrendelések

adminisztratív feldolgozása postai csomagküldő vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; eladási

módszerekkel kapcsolatos információnyújtás; előadások, prezentációk rendezése üzleti célokra; előadások,

prezentációk rendezése kereskedelmi célokra; előadások, prezentációk szervezése kereskedelmi célokra;

értékesítési módszerekkel kapcsolatos adminisztráció; irodai szolgáltatások; irodai tevékenységek szolgáltatásai;

írott kommunikáció és adatok regisztrálása; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások;

kiskereskedelmi vállalkozás igazgatása; külföldi üzleti ügyek intézése; kulturális és oktatási csereprogramok

ügyintézése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; menedzsment támogatás; menedzsment tanácsadás a

személyzet elhelyezésével kapcsolatban; online üzleti hálózati szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; üzleti bemutatások megszervezése; üzleti bemutatkozások rendezése; üzleti bemutatók

 rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); autóbérlés sofőrrel; autóbusz közlekedés; autóbuszos szállítás foglalása;

autóbuszos szállító szolgáltatások; autóbuszos utazás szervezése; autóval történő utasszállítás; az utazással

kapcsolatos információs szolgáltatások; buszos utazások szervezése; check-in szolgáltatások vip utasoknak;

elektronikus úton történő, légi utazással kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus úton történő, repülőutak

tervezésével és lefoglalásával kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazással és szállítással

kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos

tájékoztatás; felfedező utak szervezése; hajós körutak; foglalási szolgáltatások buszos szállításhoz; foglalási

szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; hajós körutak megszervezése; hajós körutak szervezése; hajóút foglalási

szolgáltatások; hajóutak szervezése; hajóutak szervezése és lefoglalása; helyfoglalás autóbuszos utazásokra;

helyfoglalás gépjárművel történő szállításhoz; helyfoglalás különböző szállítási eszközökre; helyfoglalás légi

szállításhoz; helyfoglalás légijáratokon; helyfoglalás repülőjáratokra; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás

utazáshoz; helyfoglalás vasúti szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; helyfoglalás vízi szállításhoz;

helyfoglalás vonatos utazásokra; helyfoglalási szolgáltatások utasok számára; helyfoglalási szolgáltatások

szárazföldi utazásokhoz; helyfoglalási szolgáltatások tengeri utazáshoz; helyfoglalási szolgáltatások [utazás];

helyfoglalási szolgáltatások légi utazásokhoz; helyfoglalási szolgáltatások légiutakra; hitelkártyaügyfelek

jutalmazási programjához kapcsolódó utazásszervezés; idegenvezetés; idegenvezetői és utazási információs

szolgáltatások; idegenvezetői szolgáltatások; információszolgáltatás utazással kapcsolatban; interneten elérhető

turisztikai információnyújtás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos információk biztosítása;

jachtkörutak szervezése; kikötőhelyek foglalása utazáshoz; kirándulások szervezése; kiskorúak kísérése utazás

során; körutak, túrák lebonyolítása; kiskorúak utazás során történő kísérése; körutazások és hajóutak szervezése;
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külföldi utak szervezése; közúti személyszállítás; közúti utasszállítás; kulturális célú tengerentúli utak szervezése;

légi utazások szervezése; légi, vasúti és vízi [tengeri] utasszállítás megszervezése; megrendelési és helyfoglalási

szolgáltatások utazáshoz; menetjegyfoglalás; minibuszos szállítási szolgáltatások; nyaralási helyfoglalási

szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; repülőjegy foglalási szolgáltatások; repülőjáratok

érkezésével és indulásával kapcsolatos tájékoztatás; repülőutak szervezése; sétahajós körutazások; siklóvasúttal

történő személyszállítás; sofőrszolgáltatás; számítógépes utazás foglalási szolgáltatások; számítógépes utazási

információ biztosítás; számítógépes világháló útján nyújtott tanácsadás; számítógépesített utazási információ

biztosítása; szárazföldi személyszállítás; szárazföldi utasszállítás; személyek szállítása szárazföldön;

személyszállítás autóbusszal; szolgáltatások utazással kapcsolatos információk biztosításához; szolgáltatások

személyszállítás megszervezéséhez; személyszállítással kapcsolatos adatok szolgáltatása; személyszállítással

kapcsolatos tájékoztatás; túraszervezés és kivitelezés; turisztikai és utazási információnyújtás; utaskísérés; üdülési

csomagok összeállítása; utaskísérő szolgáltatások; utasok autós szállításának megszervezése; utasszállítás

mikrobusszal; utasszállítás megszervezése; utasszállítás sofőrrel; utasszállítás szárazföldön; utasszállítás hajóval;

utasszállítás hajón; utasszállítás autóbuszon; utasok vonattal történő szállításának megszervezése; utasok vasúti

szállításának megszervezése; utasok tengeri szállításának megszervezése; utasok légi szállításának

megszervezése; utasszállítás közúton; utasszállítás távolsági autóbusszal; utasszállítás villamossal; utasszállítás

vonattal; utasszállítással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utasszállítással kapcsolatos

számítógépes foglalási szolgáltatások; utazás elektronikus úton történő tervezése, szervezése és lefoglalása;

utazás- és nyaralásszervezés; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos

számítógépes információs szolgáltatások; utazás koordinálása egyének és csoportok számára; utazás szervezése

és lefoglalása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazás utazási irodákon keresztül történő

lefoglalása; utazásfoglalási- és megrendelési szolgáltatások; utazásfoglalási szolgáltatások; utazásfoglalási

ügynökségek; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazási

információ biztosítása; utazási információ; utazási információs szolgáltatások biztosítása; utazási irodai

szolgáltatások üdülések megszervezéséhez; utazási irodai szolgáltatások, nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés

szállításhoz; utazási irodai és helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazási

információszolgáltatás; utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazási jegyfoglalási szolgáltatások;

utazási jegyeladási szolgáltatások; utazási irodák szolgáltatásai autóbuszos utazással kapcsolatban; utazási irodai

szolgáltatások, utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazási jegyrendelési

szolgáltatások; utazási szaktanácsadás; utazási szolgáltatások; utazási ügynökségi szolgáltatások üzleti utakhoz;

utazási útvonalakkal kapcsolatos információk nyújtása; utazások és hajókirándulások szervezése; utazások

tervezése; utazások szervezése és lebonyolítása; utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; utazással

kapcsolatos foglalások lebonyolítása; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; utazással kapcsolatos

szaktanácsadás és tájékoztatás; utazással kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása;

utazásszervezés, kirándulásszervezés; utazásszervezői szolgáltatások utazások foglalásához; utazástervezési

szolgáltatások; útvonal tervezési tanácsadás utazáshoz; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások;

útvonaltervezéssel kapcsolatos szolgáltatások; üzleti utak lefoglalásával kapcsolatos tájékoztatás az interneten

 keresztül; üzleti utak szervezése; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); eredeti felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása;

filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmszerkesztés, vágás;

hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és

videofelvételek kölcsönzése; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videofelvevő készülékek kölcsönzése;

hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hanganyagok készítése; hangfelvétel

készítés; hangfelvételek szerkesztése; hangfelvételi szolgáltatások; hangfelvevő berendezések bérbeadása,

kölcsönzése; légi fényképezés; kamerák kölcsönzése; oktatási beszámolók készítése; nyers audiofelvételek

készítése; portréfényképezés; video- és audiofelvételek kölcsönzése; video rögzítők kölcsönzése; videó

szerkesztés; videofelszerelések kölcsönzése; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;
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videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videofelvevők kölcsönzése; videofilm gyártás és

kölcsönzés; videofilmek kölcsönzése; videofilmekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; videofilmgyártás;

 videók gyártása; videók, videofelvételek készítése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés.

 ( 210 ) M 18 00722

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  Smart Optika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Kontaktlencse tisztító készítmények; oldatok kontaktlencsékhez.

9    Háromdimenziós szemüvegek; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék (optika);

láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; nagyítók, lupék (optika); napszemüvegek; okosszemüvegek; optikai

lencsék; optikai üveg; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüveg,

szemüvegek; szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; vakításgátló szemüvegek; védőszemüvegek

 sportoláshoz; zsinórok csíptetős szemüvegekhez.

  44    Optikusok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 18 00725

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

  

( 546 )

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölő szerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

 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]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];
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csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítö; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,

fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok; hajdinaliszt

[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték;

húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez

[kivéve illóolajok]; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kandiscukor;

kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;

kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti

gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélttésztaalapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (Gabona

alapú); sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna

sütési célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes

gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízü italok;

alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek;

energiaitalok; esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; limonádék; malátasör;

mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomievek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel

dúsított sportitalok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörök;

szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó

 alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 18 00775

 ( 220 ) 2018.03.12.

 ( 731 )  Iron & Smith Kft., Szada (HU)

 ( 541 ) Dermoviva SPA

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 15. szám, 2018.08.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1942



 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek: illatszerek,

eszenciaolajok: bőrkímélő, bőrbarát fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-,

 fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

5    Bőrápolással kapcsolatos gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi

 készítmények gyógyászati használatra; tapaszok, kötszeranyagok; bőrkímélő, bőrbarát fertőtlenítőszerek.

 21    Bőrápolással és gyógyfürdőkkel, egészségmegőrzéssel összefüggő eszközök, edények és tartályok; fésűk és

 szivacsok; kefék, takarítóeszközök, üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 18 00796

 ( 220 ) 2018.03.12.

 ( 731 )  Kovács Autóalkatrész Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Kovács Autó

 ( 511 ) 7    Gépjárművek olajteknői; gyújtókábelek gépjárművekhez; hűtőventillátorok gépjármű motorokhoz;

szelephimbák (gépjármű motoralkatrészek); légszűrők gépjárművek motorjaihoz; tolórudak, szelepemelő rudak

(gépjármű alkatrészek); olajtartály dugók és kupakok (gépjármű motoralkatrészek); mechanikus hajtóművek

alkatrészei szárazföldi járművekhez; gyűjtőcsövek mint járműkipufogó-rendszerek alkatrészei;

 üzemanyag-befecskendező alkatrészek szárazföldi és vízi járművek motorjaihoz.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 37    Gépjármű javítása; gépjárművek karbantartása; gépjármű akkumulátorok töltése; gépjárművek teljeskörű

tisztítása; gépjárművek felfüggesztési rendszereinek javítása; gépjárműjavítási szolgáltatások (garázs

szolgáltatások); gépjárműkarbantartási és - javítási szolgáltatások; gépjármű gumiabroncs szerelés és javítás;

gépjárművek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; személyszállító gépjárművek karbantartása

és javítása; gépjárművek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gépjárművek motorjainak javítása és

karbantartása; gépjárművek hűtőrendszereinek javítása és karbantartása; szárazföldi gépjárművekkel kapcsolatos

tisztítási szolgáltatások; gépjárműszerelő műhelyek szolgáltatásai (garázs szolgáltatások); gépjárművek és

alkatrészeik javítása és karbantartása; gépjárművek karbantartásához és javításához kapcsolódó

garázsszolgáltatások; gépjárművek és azok alkatrészeinek, valamint gépjárműmotorok és azok alkatrészeinek

javítása és karbantartása; kétkerekű gépjárművek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos

információszolgáltatás; kereskedelmi szárazföldi gépjárművekhez tartozó alkatrészek és szerelvények

karbantartása; gépjárművek és az azokhoz tartozó motorok javítása és karbantartása; gépjárművek és azok

alkatrészeinek karbantartása és javítás előtti ellenőrzése; gépkocsik karbantartása; gépkocsibelsők egyedi

felszerelése; gépkocsi tisztítás és autómosás; gépkocsik karbantartása és javítása; gépkocsik út menti javítása;

gépkocsi karosszériák javítása és fényezése; gépkocsi karosszéria javításával kapcsolatos szolgáltatások;

gépkocsik motorjainak és hajtóműveinek tuningolása; gépkocsik elektromos és elektronikus berendezéseinek

 beszerelése; gépkocsik javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információ szolgáltatás.

 ( 210 ) M 18 00798

 ( 220 ) 2018.03.12.

 ( 731 )  NEW TOP-SWEET Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

 tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek, édességek.
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 ( 210 ) M 18 00810

 ( 220 ) 2018.03.13.

 ( 731 )  DERMOLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hegyhátszentmárton (HU)

 ( 740 )  dr. Páczelt László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Bőrregeneráló gél kozmetikai használatra; bőrápoló kozmetikum.

 5    Gyógyhatású regeneráló gél; felfekvés megelőzésére szolgáló gél.

 ( 210 ) M 18 00811

 ( 220 ) 2018.03.13.

 ( 731 )  Ganz HYDRO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   11    Szökőkutak, díszkutak, automata öntöző berendezések és ezek részei.

  35    Öntözőberendezések kereskedelme.

  37    Automata öntöző rendszerek építési, javítási és szerelési szolgáltatások.

  42    Öntőberendezések tervezése és fejlesztése.

 ( 210 ) M 18 00813

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Kiri Brigitta, Deszk (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Frissen csomagolt szendvicsek, saláták, cukrásztermékek, készételek; táplálékkiegészítők kereskedelme.

 41    Nevelés; szakmai képzés; akadémiák [oktatás]: elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok;

mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

 szervezése és lebonyolítása.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; életviteli tanácsadás, természetes gyógymódokkal

 kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 00814

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  ANTEUS Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Simon Tibor, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek; ajtócsengök, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak,

elektromos; akusztikus csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; anyagok elektromos vezetéssel; armatúrák,

forgórészek; automatikus elosztógépek; automatikus forgóajtók; automatikus időkapcsolók; azonosítóhüvelyek
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elektronikus vezetékekhez; azonosítózsinórok elektromos vezetékekhez; bekapcsolók, zárókapcsolók;

betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló, riasztókészülékek;

bélyegzőórák; bérmentesítést ellenőrző készülékek; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek a vasúti

közlekedéshez; chipek (integrált áramkörök); csengők (riasztóberendezések); detektorok; diagnosztikai

készülékek, nem gyógyászati célra; egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek megelőzésére;

elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek;

elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések; elektromos veszteségjelzö készülékek; elektronikus

címkék árukhoz; elektronikus hirdetőtáblák; elektronikus jeladók; elektronikus közlemények; elemek,

elektromos; ellenőrző berendezések; ellenőrző készülékek nem gyógyászati használatra; felügyeleti műszerek,

elektromos; felvonóvezérlő készülékek; fermentációs készülékek; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra;

fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; fénycsövek reklámcélokra; fényt kibocsátó elektronikus

mutatóeszközök; frekvenciamérők; füstjelző berendezések; gázellenőrző készülékek; hamispénzvizsgáló

berendezések; hangátviteli készülékek; hangfelvétel-hordozók; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetők;

hangvisszaadó készülékek; hídmérlegek, járműmérlegek; hőmérők, nem gyógyászati használatra;

hőmérsékletjelzők; hőmérséklet-szabályozó készülékek; indikátorok, jelzők; induktorok, indukciós tekercsek;

integrált áramkörök; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók; ipari műveletek távirányítására szolgáló

elektromos berendezések; jegyautomaták; jelzőberendezések; jelzőbóják; jelzőcsengők, elektromos; jelzőlámpák;

jelzösípok; kapacitásmérők; kapcsolódobozok; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kábelek, elektromos; kézi

adó-vevők; kilométer-számlálók járművekhez; kilométerek, lejtmutatók; dőlésmérők; koaxiális kábelek;

konverterek, elektromos; lyukkártyás irodagépek; mágneses adathordozók; mágneskártyák; mágneslemezek;

megfigyelő műszerek; mennyiségjelzők; mérőberendezések; mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek;

mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; mérőórák; mikrofonok; mikroprocesszorok; monitorok

(számítógéphardver); monitorok (számítógépprogramok); modemek; műholdas navigációs készülékek;

navigációs berendezések járművekbe (fedélzeti számítógépek); navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok;

nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott áramkörök; operációs rendszerek

számítógépekhez; parkolóórák; pénzbedobós készülékekhez való gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és

osztályozó gépek; prizmák (optika); processzorok; radarkészülékek ipari használatra; rádióantenna-tornyok;

rádiók járművekbe; rádiókészülékek; rádiótávíró készülékek; rádiótelefonkészülékek; riasztók; scannerek, optikai

letapogatók (informatika); sebesség-ellenőrző készülékek jármüvekhez; sebességmérő műszerek;

sebességmutatók; súlymérő készülékek és eszközök; szavazógépek; számítógépbillentyűzetek;

számítógép-memóriák; számítógépprogramok; számítógépek; számítógép-perifériák; számítógépprogramok

(rögzített); számlázógépek; számológépek; személyazonosító kártyák, mágneses; szirénák; szoftverek (rögzített);

szondák, tudományos használatra; szünetmentes áramforrások; tachométerek; taxaméterek; távadók,

transzmitterek; távirányító készülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérő műszerek, távolságmérők;

távmérő műszerek, teleméterek; távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; tekercsek, elektromos;

telefon-üzenetrögzítők; telefonhallgatók; telefonhuzalok; telefonkagylók; telefonkészülékek; tűzjelző készülékek;

útirányjelző bóják; útjelzők, világító vagy mechanikus; vakításgátló ellenzők; vevőkészülékek (audio, videó);

vezetékcsatlakozások, elektromos; vezérlőpult (elektromosság); videotelefonok; villamos kábelek;

visszaverődés-mérők, reflektométerek; voltmérők; vonalkód-leolvasók; zavarszűrő készülékek (villamosság);

zárak, elektromos; zsebkalkulkátorok; áramegyenirányítók; (áramkör)megszakítók; érintkezők, elektromos;

érintkezők nemesfémből, elektromos; érmebedobással működő kapuk gépkocsiparkolóhoz; érmével működő

kioldószerkezetek; összeadógépek; összeadóművek, számlálók; beléptetőrendszerek; jegyeladó rendszerek;

automata jegyeladó rendszerek; fizetőautomaták; jegykiadó berendezések; jegyellenőrzési berendezések;

 fizetőparkoló-rendszerek; sorszámkiadó berendezések.

 ( 210 ) M 18 00815

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  ANTEUS Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Simon Tibor, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek; ajtócsengők, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak,

elektromos; akusztikus csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; anyagok elektromos vezetéssel; armatúrák,

forgórészek; automatikus elosztógépek; automatikus forgóajtók; automatikus időkapcsolók; azonosítóhüvelyek

elektronikus vezetékekhez; azonosítózsinórok elektromos vezetékekhez; bekapcsolók, zárókapcsolók;

betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló, riasztókészülékek;

bélyegzőórák; bérmentesítést ellenőrző készülékek; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek a vasúti

közlekedéshez; chipek (integrált áramkörök); csengők (riasztóberendezések); detektorok; diagnosztikai

készülékek, nem gyógyászati célra; egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek megelőzésére;

elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek;

elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések; elektromos veszteségjelzö készülékek; elektronikus

címkék árukhoz; elektronikus hirdetőtáblák; elektronikus jeladók; elektronikus közlemények; elemek,

elektromos; ellenőrző berendezések; ellenőrző készülékek nem gyógyászati használatra; felügyeleti műszerek,

elektromos; felvonóvezérlő készülékek; fermentációs készülékek; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra;

fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; fénycsövek reklámcélokra; fényt kibocsátó elektronikus

mutatóeszközök; frekvenciamérők; füstjelző berendezések; gázellenőrző készülékek; hamispénzvizsgáló

berendezések; hangátviteli készülékek; hangfelvétel-hordozók; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetők;

hangvisszaadó készülékek; hídmérlegek, járműmérlegek; hőmérők, nem gyógyászati használatra;

hőmérsékletjelzők; hőmérséklet-szabályozó készülékek; indikátorok, jelzők; induktorok, indukciós tekercsek;

integrált áramkörök; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók; ipari műveletek távirányítására szolgáló

elektromos berendezések; jegyautomaták; jelzőberendezések; jelzőbóják; jelzőcsengők, elektromos; jelzőlámpák;

jelzősípok; kapacitásmérők; kapcsolódobozok; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kábelek, elektromos; kézi

adó-vevők; kilométer-számlálók járművekhez; kilométerek, lejtmutatók; dőlésmérők; koaxiális kábelek;

konverterek, elektromos; lyukkártyás irodagépek; mágneses adathordozók; mágneskártyák; mágneslemezek;

megfigyelő műszerek; mennyiségjelzők; mérőberendezések; mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek;

mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; mérőórák; mikrofonok; mikroprocesszorok; monitorok

(számítógéphardver); monitorok (számítógépprogramok); modemek; műholdas navigációs készülékek;

navigációs berendezések járművekbe (fedélzeti számítógépek); navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok;

nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott áramkörök; operációs rendszerek

számítógépekhez; parkolóórák; pénzbedobós készülékekhez való gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és

osztályozó gépek; prizmák (optika); processzorok; radarkészülékek ipari használatra; rádióantenna-tornyok;

rádiók járművekbe; rádiókészülékek; rádiótávíró készülékek; rádiótelefonkészülékek; riasztók; scannerek, optikai

letapogatók (informatika); sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességmérő műszerek;

sebességmutatók; súlymérő készülékek és eszközök; szavazógépek; számítógépbillentyűzetek;

számítógép-memóriák; számítógépprogramok; számítógépek; számítógép-perifériák; számítógépprogramok

(rögzített); számlázógépek; számológépek; személyazonosító kártyák, mágneses; szirénák; szoftverek (rögzített);

szondák, tudományos használatra; szünetmentes áramforrások; tachométerek; taxaméterek; távadók,

transzmitterek; távirányító készülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérő műszerek, távolságmérők;

távmérő műszerek, teleméterek; távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; tekercsek, elektromos;

telefon-üzenetrögzítők; telefonhallgatók; telefonhuzalok; telefonkagylók; telefonkészülékek; tűzjelző készülékek;

útirányjelző bóják; útjelzők, világító vagy mechanikus; vakításgátló ellenzők; vevőkészülékek (audio, videó);

vezetékcsatlakozások, elektromos; vezérlőpult (elektromosság); videotelefonok; villamos kábelek;

visszaverődés-mérők, reflektométerek; voltmérők; vonalkód-leolvasók; zavarszűrő készülékek (villamosság);

zárak, elektromos; zsebkalkulkátorok; áramegyenirányítók; (áramkör)megszakítók; érintkezők, elektromos;

érintkezők nemesfémből, elektromos; érmebedobással működő kapuk gépkocsiparkolóhoz; érmével működő

kioldószerkezetek; összeadógépek; összeadóművek, számlálók; beléptetőrendszerek; jegyeladó rendszerek;
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automata jegyeladó rendszerek; fizetőautomaták; jegykiadó berendezések; jegyellenőrzési berendezések;

 fizetőparkoló-rendszerek; sorszámkiadó berendezések.

 ( 210 ) M 18 00816

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  ANTEUS Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Simon Tibor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek; ajtócsengők, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak,

elektromos; akusztikus csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; anyagok elektromos vezetéssel; armatúrák,

forgórészek; automatikus elosztógépek; automatikus forgóajtók; automatikus időkapcsolók; azonosítóhüvelyek

elektronikus vezetékekhez; azonosítózsinórok elektromos vezetékekhez; bekapcsolók, zárókapcsolók;

betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló, riasztókészülékek;

bélyegzőórák; bérmentesítést ellenőrző készülékek; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek a vasúti

közlekedéshez; chipek (integrált áramkörök); csengők (riasztóberendezések); detektorok; diagnosztikai

készülékek, nem gyógyászati célra; egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek megelőzésére;

elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek;

elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések; elektromos veszteségjelzö készülékek; elektronikus

címkék árukhoz; elektronikus hirdetőtáblák; elektronikus jeladók; elektronikus közlemények; elemek,

elektromos; ellenőrző berendezések; ellenőrző készülékek nem gyógyászati használatra; felügyeleti műszerek,

elektromos; felvonóvezérlő készülékek; fermentációs készülékek; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra;

fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; fénycsövek reklámcélokra; fényt kibocsátó elektronikus

mutatóeszközök; frekvenciamérők; füstjelző berendezések; gázellenőrző készülékek; hamispénzvizsgáló

berendezések; hangátviteli készülékek; hangfelvétel-hordozók; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetők;

hangvisszaadó készülékek; hídmérlegek, járműmérlegek; hőmérők, nem gyógyászati használatra;

hőmérsékletjelzők; hőmérséklet-szabályozó készülékek; indikátorok, jelzők; induktorok, indukciós tekercsek;

integrált áramkörök; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók; ipari müveletek távirányítására szolgáló

elektromos berendezések; jegyautomaták; jelzőberendezések; jelzőbóják; jelzőcsengők, elektromos; jelzőlámpák;

jelzősípok; kapacitásmérők; kapcsolódobozok; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kábelek, elektromos; kézi

adó-vevők; kilométer-számlálók járművekhez; kilométerek, lejtmutatók; dőlésmérők; koaxiális kábelek;

konverterek, elektromos; lyukkártyás irodagépek; mágneses adathordozók; mágneskártyák; mágneslemezek;

megfigyelő műszerek; mennyiségjelzők; mérőberendezések; mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek;

mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; mérőórák; mikrofonok; mikroprocesszorok; monitorok

(számítógéphardver); monitorok (számítógépprogramok); modemek; műholdas navigációs készülékek;

navigációs berendezések járművekbe (fedélzeti számítógépek); navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok;

nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott áramkörök; operációs rendszerek

számítógépekhez; parkolóórák; pénzbedobós készülékekhez való gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és

osztályozó gépek; prizmák (optika); processzorok; radarkészülékek ipari használatra; rádióantenna-tornyok;

rádiók járművekbe; rádiókészülékek; rádiótávíró készülékek; rádiótelefonkészülékek; riasztók; scannerek, optikai

letapogatók (informatika); sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességmérő műszerek;

sebességmutatók; súlymérő készülékek és eszközök; szavazógépek; számítógépbillentyűzetek;

számítógép-memóriák; számítógépprogramok; számítógépek; számítógép-perifériák; számítógépprogramok

(rögzített); számlázógépek; számológépek; személyazonosító kártyák, mágneses; szirénák; szoftverek (rögzített);

szondák, tudományos használatra; szünetmentes áramforrások; tachométerek; taxaméterek; távadók,

transzmitterek; távirányító készülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérő műszerek, távolságmérők;

távmérő műszerek, teleméterek; távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; tekercsek, elektromos;

telefon-üzenetrögzítők; telefonhallgatók; telefonhuzalok; telefonkagylók; telefonkészülékek; tűzjelző készülékek;

útirányjelző bóják; útjelzők, világító vagy mechanikus; vakításgátló ellenzők; vevőkészülékek (audio, videó);
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vezetékcsatlakozások, elektromos; vezérlőpult (elektromosság); videotelefonok; villamos kábelek;

visszaverődés-mérők, reflektométerek; voltmérők; vonalkód-leolvasók; zavarszűrő készülékek (villamosság);

zárak, elektromos; zsebkalkulkátorok; áramegyenirányítók; (áramkör)megszakítók; érintkezők, elektromos;

érintkezők nemesfémből, elektromos; érmebedobással működő kapuk gépkocsiparkolóhoz; érmével működő

kioldószerkezetek; összeadógépek; összeadóművek, számlálók; beléptetőrendszerek; jegyeladó rendszerek;

automata jegyeladó rendszerek; fizetőautomaták; jegykiadó berendezések; jegyellenőrzési berendezések;

 fizetőparkoló-rendszerek; sorszámkiadó berendezések.

 ( 210 ) M 18 00817

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  ANTEUS Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Simon Tibor, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek; ajtócsengők, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak,

elektromos; akusztikus csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; anyagok elektromos vezetéssel; armatúrák,

forgórészek; automatikus elosztógépek; automatikus forgóajtók; automatikus időkapcsolók; azonosítóhüvelyek

elektronikus vezetékekhez; azonosítózsinórok elektromos vezetékekhez; bekapcsolók, zárókapcsolók;

betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló, riasztókészülékek;

bélyegzőórák; bérmentesítést ellenőrző készülékek; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek a vasúti

közlekedéshez; chipek (integrált áramkörök); csengők (riasztóberendezések); detektorok; diagnosztikai

készülékek, nem gyógyászati célra; egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek megelőzésére;

elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek;

elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések; elektromos veszteségjelzö készülékek; elektronikus

címkék árukhoz; elektronikus hirdetőtáblák; elektronikus jeladók; elektronikus közlemények; elemek,

elektromos; ellenőrző berendezések; ellenőrző készülékek nem gyógyászati használatra; felügyeleti műszerek,

elektromos; felvonóvezérlő készülékek; fermentációs készülékek; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra;

fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; fénycsövek reklámcélokra; fényt kibocsátó elektronikus

mutatóeszközök; frekvenciamérők; füstjelző berendezések; gázellenőrző készülékek; hamispénzvizsgáló

berendezések; hangátviteli készülékek; hangfelvétel-hordozók; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetők;

hangvisszaadó készülékek; hídmérlegek, járműmérlegek; hőmérők, nem gyógyászati használatra;

hőmérsékletjelzők; hőmérséklet-szabályozó készülékek; indikátorok, jelzők; induktorok, indukciós tekercsek;

integrált áramkörök; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók; ipari műveletek távirányítására szolgáló

elektromos berendezések; jegyautomaták; jelzőberendezések; jelzőbóják; jelzőcsengők, elektromos; jelzőlámpák;

jelzősípok; kapacitásmérők; kapcsolódobozok; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kábelek, elektromos; kézi

adó-vevők; kilométer-számlálók járművekhez; kilométerek, lejtmutatók; dőlésmérők; koaxiális kábelek;

konverterek, elektromos; lyukkártyás irodagépek; mágneses adathordozók; mágneskártyák; mágneslemezek;

megfigyelő műszerek; mennyiségjelzők; mérőberendezések; mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek;

mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; mérőórák; mikrofonok; mikroprocesszorok; monitorok

(számítógéphardver); monitorok (számítógépprogramok); modemek; műholdas navigációs készülékek;

navigációs berendezések járművekbe (fedélzeti számítógépek); navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok;

nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott áramkörök; operációs rendszerek

számítógépekhez; parkolóórák; pénzbedobós készülékekhez való gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és

osztályozó gépek; prizmák (optika); processzorok; radarkészülékek ipari használatra; rádióantenna-tornyok;

rádiók járművekbe; rádiókészülékek; rádiótávíró készülékek; rádiótelefonkészülékek; riasztók; scannerek, optikai

letapogatók (informatika); sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességmérő műszerek;

sebességmutatók; súlymérő készülékek és eszközök; szavazógépek; számítógépbillentyűzetek;

számítógép-memóriák; számítógépprogramok; számítógépek; számítógép-perifériák; számítógépprogramok

(rögzített); számlázógépek; számológépek; személyazonosító kártyák, mágneses; szirénák; szoftverek (rögzített);
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szondák, tudományos használatra; szünetmentes áramforrások; tachométerek; taxaméterek; távadók,

transzmitterek; távirányító készülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérő műszerek, távolságmérők;

távmérő műszerek, teleméterek; távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; tekercsek, elektromos;

telefon-üzenetrögzítők; telefonhallgatók; telefonhuzalok; telefonkagylók; telefonkészülékek; tűzjelző készülékek;

útirányjelző bóják; útjelzők, világító vagy mechanikus; vakításgátló ellenzők; vevőkészülékek (audio, videó);

vezetékcsatlakozások, elektromos; vezérlőpult (elektromosság); videotelefonok; villamos kábelek;

visszaverődés-mérők, reflektométerek; voltmérők; vonalkód-leolvasók; zavarszűrő készülékek (villamosság);

zárak, elektromos; zsebkalkulkátorok; áramegyenirányítók; (áramkör)megszakítók; érintkezők, elektromos;

érintkezők nemesfémből, elektromos; érmebedobással működő kapuk gépkocsiparkolóhoz; érmével működő

kioldószerkezetek; összeadógépek; összeadóművek, számlálók; beléptetőrendszerek; jegyeladó rendszerek;

automata jegyeladó rendszerek; fizetőautomaták; jegykiadó berendezések; jegyellenőrzési berendezések;

 fizetőparkoló-rendszerek; sorszámkiadó berendezések.

 ( 210 ) M 18 00818

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Duna House Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Szolgáljuk az embereket. Szenvedélyünk az ingatlan.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00821

 ( 220 ) 2018.03.13.

 ( 731 )  One Média Bt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illyés Anett ügyvéd, 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).

 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 00848

 ( 220 ) 2018.03.13.

 ( 731 )  Wessling Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadványok, könyvek, plakátok, szórólapok.

  41    Nevelés, szakmai képzés, tájékoztatás, oktatás, környezetvédelmi felvilágosítás.

  42    Kutatási szolgáltatás, környezetvédelmi mérések elvégzése.

 ( 210 ) M 18 00852
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 ( 220 ) 2018.03.19.

 ( 731 )  Csoszor Mónika, Battonya (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Dekorációs és művészeti anyagok és hordozók; papírtermékek; papír és karton; papírból, kartonból vagy

műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz; csomagolópapír;

csomagolókarton; díszes csomagolópapír; ajándékkártyák; virágok és virágtartók bevonására használt kezelt

 papír; celofánpapír; kartondobozok csomagolásra; virágküldésre használt dobozok; ajándékcímkék.

 35    Kereskedelmi ügyletek; virágkereskedelem; reklám, marketing és promóciós szolgáltatások; virágokkal

 kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások virágokkal kapcsolatosan.

  39    Virágküldő szolgálat; ajándékok és virágok csomagolása.

 ( 210 ) M 18 00853

 ( 220 ) 2018.03.19.

 ( 731 )  Jüllich Live Protect Drink Holding Kft., Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; szénsavas alkoholmentes italok; másnaposság enyhítésére szolgáló alkoholmentes

 italok.

 ( 210 ) M 18 00858

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  MOHAnet Mobilsystems Műszaki-Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bőgős Péter, Budapest

 ( 541 ) monifone

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; áramlásmérők, fogyasztásmérők; audio interfészek; audiovizuális

vevőkészülékek; barométerek; bélyegzőórák (időregisztráló eszközök); betörésgátló riasztókészülékek;

cukortartalommérők; csatlakozások elektromosvezetékekhez; csatolók (adatfeldolgozó berendezés); digitális

jelek; digitális meteorológiai állomások; elektromos kommutációs készülékek; elektronikus belépés-ellenőrzési

rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus jeladók; fekete dobozok

(adatrögzítők); felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; fordulatszám mérők; frekvenciamérők; füstjelző

berendezések; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelzőkészülékek;

gyorsulásmérők; hangátvitelre szolgáló készülékek; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati

használatra; időregisztráló készülékek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; integrált áramköri

chipek; ipariműveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; kazánvezérlő eszközök;

kilométerszámlálók járművekhez; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; központi feldolgozó egységek;

levegő elemzésére szolgáló készülékek; lopásgátló berendezések, elektromos; magasságmérők (altiméterek);

mágneses kódolók; mágneses személyazonosító kártyák; megfigyelő műszerek; mennyiségjelzők; mércék,

mértékek, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőkészülékek, elektromos meteorológiai műszerek;

mobiltelefonok; modemek; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; navigációs
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eszközök; nedvességmérők, higrométerek; mérőműszerek (1);mérőműszerek (2); nyomásmérő eszközök (1);

nyomásmérő eszközök (2); optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; pénzérmével működtetett

szerkezetek; pénzszámláló és -válogató gépek; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; relék, elektromos;

riasztók; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességmérő műszerek (fényképészet); súlymérő

berendezések(l); súlymérő berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; sűrűségmérők, denziméterek;

szabályozó berendezések, elektromos; számítógépes hardver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;

számítógéphez kialakított perifériák; számítógép interfészek; számlálók, mérőműszerek; szélmérők,

anemométerek; szkennerek (adatfeldolgozó eszközök); szolenoid szelepek (elektromágneses kapcsolók);

tachométerek; távadók, transzmitterek(távközlés) (1); távadók, transzmitterek (távközlés)(2); távirányító

készülékek; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; telefonok; tűzjelző

készülékek; üzemanyagszint mérők; vákuummérök; variométerek; vezérlőpanelek (elektromosság); vezeték

nélküli telefonok; vízmérők, hidrométerek; vizszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók; fotométerek;

 fotométerek; integrált áramkörök; integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3).

 38    Mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádiós kommunikáció;

 telekommunikációs csatlakozások biztosítása egyglobális számítógépes hálózathoz; üzenetek küldése.

 42    Kalibrálás (mérés); kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és fejlesztési

szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; minőségellenőrzés; számítógépes rendszerek távfelügyelete

(monitoring); számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,

kölcsönzése; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógép-programozás szerver hosting,

 szerver bérlés; szoftver mintszolgáltatás (SaaS); szoftvertervezés; szoftvertelepítés.

 45    Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; éjjeliőr-szolgáltatások; lakásfelügyelet, házfelügyelet;

 őrző-védő szolgáltatások; tűzjelző készülékek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 18 00859

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Su Hongjun, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 00860

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Su Hongjun, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00865

 ( 220 ) 2018.03.19.

 ( 731 )  Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BIOPAC

 ( 511 )  29    Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; szárított hüvelyesek;

lencse; kókuszreszelék; feldolgozott magvak; ehető magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra;

 szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója; mazsola; kandírozott gyümölcsök.
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 30    Rizs; lisztek; gabonakészítmények; kukoricapehely; rozspehely; zabpehely; búzapehely; hajdinapehely;

zabkorpa; bulgur; kuszkusz; búzacsírák; popcorn/pattogatott kukorica; szezámmagok [fűszerek]; feldolgozott

 quinoa, feldolgozott amaránt, vadrizs [elkészítve].

 31    Nyers köles; nyers hajdina; magvak; chiamag; bogyók [friss gyümölcsök]; lenmagok; étkezési szezámmag,

 feldolgozatlan.

 ( 210 ) M 18 00866

 ( 220 ) 2018.03.19.

 ( 731 )  László Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapiller Imre, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 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 00867

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Edina Kulcsár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Szépségápolási szolgáltatások emberek részére; hajfonás; hajfonási szolgáltatások; hajformázás; hajápolási

szolgáltatások; kozmetikai hajkezelés; tájékoztatás a hajformázás terén; hajápolással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; kozmetikai hajápoló szolgáltatások; fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászszalonok

 szolgáltatásai nőknek; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00871

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  "DYMOL"Vegyi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  3    Levegőillatosító készítmények.

 ( 210 ) M 18 00872

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Csurpek Klaudia Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Budapesti 177. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sovány Vigasz

 ( 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.

 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].

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 00878

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Accounting House Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fájlmegosztó szoftverek; kommunikációs szoftverek; munkafolyamat-szoftverek; segítő szoftverek;

számítógépes hálózat használóinak összekapcsolására szolgáló kommunikációs szoftver; számítógépes

 szoftverek; számítógépes szoftverek dokumentum menedzsmenthez.

 ( 210 ) M 18 00880

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  MOM Magyar Optikai Művek Zrt., Mátészalka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek; fémáruk; fém tolózárak; reteszek és tolózárak.

  11    Tűzcsap.

 40    Fémmegmunkálás; fémkezelés; fémöntés; öntvények, idomok, szerelvények, tolózárak gyártása fémből és

 nem fémből és összeszerelése mások számára.

 ( 210 ) M 18 00883

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  NALA Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 15. szám, 2018.08.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1953



 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; ideiglenes üzleti menedzsment;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások

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

szervezése; költségelemzés; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci információszerzési szolgáltatások

biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő

kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri

reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági

szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti tájékoztatás,

 információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; bérházak kezelése; biztosítási tanácsadás;

finanszírozási szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok

értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása

 közösségi munkavégzéshez; lakások bérbeadása; lakbér beszedés; szálláshelyek bérbeadása (apartmanok).

  38    Kábeltelevíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli műsorterjesztés.

 ( 210 ) M 18 00941

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok

 készítése.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
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 41    Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések

kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; nem

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

digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása;

rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése

[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;

videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

 világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.

 ( 210 ) M 18 00942

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Fidifarm d.o.o., Rakitje (HR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Esszenciális olajok, kozmetikai termékek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; higiéniai készítmények gyógyászati célokra; diétás

étrend-kiegészítők; gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra kialakított diétás ételek és anyagok, bébiételek;

diétás termékek gyógyászati használatra; kúpok; gyógyászati célokra kialakított diétás ételek; gyógyászati célokra

kialakított diétás italok; táplálékkiegészítők; enzimkészítmények gyógyászati célokra; aranyér elleni

készítmények; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra;

 gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 00945

 ( 220 ) 2018.03.23.

 ( 731 )  STIEFEL EUROCART Kft. 1/1, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Dr. Illés György ügyvéd, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok; műanyag

 lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

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

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; térképészet; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; grafikai tervezés.

 ( 210 ) M 18 00977

 ( 220 ) 2018.03.28.

 ( 731 )  Jagasicsné v. Csonka Hedvig, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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 ( 541 ) FOOD21

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack

bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00978

 ( 220 ) 2018.03.28.

 ( 731 )  Jagasicsné v. Csonka Hedvig, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) FOOD21

 ( 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).

  31    Friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények.

 ( 210 ) M 18 01039

 ( 220 ) 2018.04.04.

 ( 731 )  Vidal Next Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegybíró Ágnes, Budapest

 ( 541 ) IDENTA

 ( 511 )  16    Papír karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

 termékek; fényképek; tanítási és oktatási anyagok.

  41    Orvosi-, gyógyszerészeti szakmai képzés.

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

 számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

 ( 210 ) M 18 01107

 ( 220 ) 2018.04.10.

 ( 731 )  Arany Zsuzsanna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  41    Terápiás szolgáltatások, alternatív gyógyászat.

  44    Szórakoztatás, oktatás, szabadidős tevékenység, kiadói tevékenység.
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 ( 210 ) M 18 01109

 ( 220 ) 2018.04.10.

 ( 731 )  Omega Bázis Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati

 használatra; diétás italok gyógyászati használatra; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású teák, főzetek.

 29    Bab, tartósított; borsó, tartósított; dióféle-alapú kenhető krémek; joghurt; lekvárok; lencse, tartósított;

levesek; magvak, elkészítve; margarin; napraforgóolaj, étkezési; olívaolaj, étkezési; pálmamag olaj, táplálkozási

használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; pektin táplálkozásra; repceolaj, étkezési; sajtok; sonka; szárított

zöldségek; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; tejtermékek; vajkrém; zöldségek, tartósított;

zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához;

 zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény];

csokoládé; dara emberi táplálkozásra; édesítőszerek, (természetes -); fagylaltok és jégkrémek; fűszerek, ízesítők;

gabonakészítmények; kakaó; kakaóalapú italok; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz;

ketchup [szósz]; kétszersültek; kukoricadara; kukoricaliszt; kukoricapehely; liszt; lisztből készült tészták;

majonéz; makaróni; metélt tészta, nudli, galuska; mustár; müzli; pizzák; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú

 -); só élelmiszerek tartósítására; spagetti; szójaliszt; zabalapú ételek; zabdara.

 ( 210 ) M 18 01112

 ( 220 ) 2018.04.10.

 ( 731 )  Marsalkó Dávid Napóleon, Pécs (HU)

 Jávor Bence Alfréd, Budapest (HU)

 Főzőház Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Pogár László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

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

 ( 210 ) M 18 01114

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  Angyal Szilvia 1/1, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Péter Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Fagylaltok és jégkrémek árusítása.

  44    Fizioterápiás szolgáltatások; sóterápiás szolgáltatás.
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 ( 210 ) M 18 01143

 ( 220 ) 2018.04.11.

 ( 731 )  Nagy Tibor, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

7    Elektromos parkettafényesítö gépek, elektromos viaszpolírozó gépek és eszközök, mosógépek, porelszívó

készülékek tisztítási célra, porszívók, szönyegsamponozó gépek és készülékek, elektromos; tisztítógépek és

 berendezések, elektromos; úttisztító gépek [önjáró]; takarítógépek.

  21    Takarítóeszközök.

 ( 210 ) M 18 01144

 ( 220 ) 2018.04.11.

 ( 731 )  Nagy Tibor, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

7    Elektromos parkettafényesítö gépek, elektromos viaszpolírozó gépek és eszközök, mosógépek, porelszívó

készülékek tisztítási célra, porszívók, szönyegsamponozó gépek és készülékek, elektromos; tisztítógépek és

 berendezések, elektromos; úttisztító gépek [önjáró]; takarítógépek.

  21    Takarítóeszközök.

 ( 210 ) M 18 01151

 ( 220 ) 2018.04.12.

 ( 731 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 18 01152

 ( 220 ) 2018.04.12.

 ( 731 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 18 01162

 ( 220 ) 2018.04.12.

 ( 731 )  NIMO-JAGD Kft. 100%, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  dr. Gábor Rajnai, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

  41    Vadászatszervezés.

 ( 210 ) M 18 01164

 ( 220 ) 2018.04.12.

 ( 731 )  Carbon Credit Investment Zrt 100%, Pécs (HU)

 ( 740 )  Pásztor László, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

 feldolgozatlan magok és vetőmagok; élő növények és virágok.

  37    Építkezés; javítás.

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

 ( 210 ) M 18 01168

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Venison Gusto Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Ivánácz Gábor, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztali alátétek, tányéralátétek papírból;

asztalneműk papírból; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők,
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címbélyegek; címkék papírból vagy kartonból; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések];

csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok];

csomagolópapír; értesítő kártyák; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papírárak]; fényképek [nyomtatott];

fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; folyóiratok;

golyóstollak; hímzőminták; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írásminták; iratgyűjtők, dossziék;

irattartók [papíráru]; kaparós matricák; kártyák; katalógusok; képek; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék,

brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; könyvtámaszok; kötőszalagok [könyvkötészet];

magazinok, revük [időszaki lapok]; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; névtábla-tartók [irodai felszerelések];

noteszok (1); noteszok (2); nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; öntapadós címkék,

matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír alátétek;

papír asztalterítők; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír-írószer

áruk; papírszalvéták; papír- vagy kartondobozok papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére

élelmiszerek, csomagolásánál; papírzacskók; pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek (3);

pecsétviasz; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; poszterek; prospektusok;

rizspapír; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; szivargyűrűk; szórólapok; tanítási és oktatási anyagok

[kivéve készülékek, berendezések]; tollak [irodai cikkek]; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók

csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zsírpapír, viaszpapír; könyvtámaszok; kötőszalagok

[könyvkötészet]; magazinok, revük [időszaki lapok]; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; névtábla-tartók

[irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatványok; gyúlékony műanyagfóliák rakodólapra

rakáshoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag

[papíráruk]; papír alátétek; papír asztalterítők; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír

feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papírszalvéták; papír- vagy kartondobozok papír- vagy műanyaglapok

nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek , csomagolásánál; papírzacskók; pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2);

pecsétbélyegek (3); pecsétviasz; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; poszterek;

prospektusok; rizspapír; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; szivargyűrűk; szórólapok; tanítási és oktatási

anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tollak [irodai cikkek]; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;

 zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zsírpapír, viaszpapír.

 29    Állati velő táplálkozási célra; angolszalonna; disznóhús; disznózsír; étkezési olajok; faggyú, étkezési;

fagyasztva szárított hús; hot; virslik; húskivonatok; húsok(1); húsok(2); hús, tartósított; hús, tartósított (2); kalbi

[grillezett húsétel]; kocsonyák; kolbász (1); kolbász (2); levesek; leveskészítmények; liofilizált hús; máj;

májpástétom; pacal; sonka; sózott hús; szarvasgomba, tartósított; természetes vagy műbelek hurka- és

kolbásztöltéshez; vadhús; virslik; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához;

 zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 35    Ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító standok bérbeadása; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];

honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti menedzsment; import-export ügynökségek; kereskedelmi és

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

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kirakatrendezés; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay

PerClick (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás,
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hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; vásárlási megrendelések

 ügyintézése.

 ( 210 ) M 18 01169

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Simkó Attila, Miskolc (HU)

 Magyar László, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyurcsik András, Miskolc

 ( 541 ) Bohém Marha

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01178

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Lacikonyha Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pallós Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 18 01179

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Lacikonyha Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pallós Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 18 01183

 ( 220 ) 2018.04.16.

 ( 731 )  Gombos Tímea, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Franchise rendszer kiépítése, működtetése; fodrászati cikkek, hajápolási cikkek, műköröm és kiegészítőinek

 kereskedelme.

  40    Paróka készítése, paróka festés.
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 44    Szépségszalonok, fodrászszalonok, fodrászat, hajvágás, hajápolás, hajkezelés, hajpótlás, hajhosszabbítás,

 kozmetikai kezelés, kozmetikai tanácsadás, smink készítés, manikűr, pedikűr, műköröm építés.

 ( 210 ) M 18 01185

 ( 220 ) 2018.04.16.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Lilla Magda, Budapest

 ( 541 ) Fantázia Liga

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek online játékok és szerencsejátékok üzemeltetéséhez; számítógépes játékszoftverek

 online interaktív játékokhoz.

  35    Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 01189

 ( 220 ) 2018.04.16.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Lilla Magda, Budapest

 ( 541 ) Legyél az edzők edzője!

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek online játékok és szerencsejátékok üzemeltetéséhez; számítógépes játékszoftverek

 online interaktív játékokhoz.

  35    Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 01192

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Diófa Ingatlankezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baglyos Gergely, Budapest

 ( 541 ) Diófa Ingatlankezelő

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 18 01193

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Diófa Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baglyos Gergely, Budapest

 ( 541 ) Diófa Alapkezelő

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 18 01200

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai 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
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valamennyi áru); fénykibocsátó diódák [LED]; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók;

elektromos energia-források és áramforrások; áram-átalakítók (transzformátorok), beleértve elektronikus

transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső

elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő

áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák

működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések

LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; világítástechnikai ballasztok;

gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétéi; külső

elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LEL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és

feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozó berendezések; elektromos kapcsolók; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve

a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények,

valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és

kiegészítők; LED szabályozó berendezések, különösen LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák

vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve

bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek (különösen

fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti

világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök); baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására

alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések

 és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; különösen mindenféle világító és

fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén, készülékek, eszközök és árucikkek

csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok

elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására

vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök;

orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és

egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati

célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi

használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és

tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik; elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek;

fertőtlenítő készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos

párnák, elektromos párnák gyógyászati célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra;analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); izzók; izzókészletek; izzók és

izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal

világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai

közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi-, közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító

berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók; halogén lámpaizzók;

halogén autólámpaizzók; villanykörték, világító testek; elektromos villanykörték; LED-diódás világító

berendezések; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt

lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve

lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei,
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kiegészítői és tartozékai, különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges

alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai,

különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges alkatrészek; LED

lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő

alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák;

fény diffúzorok; irányjelző izzólámpák járművekhez; fénytompító szerkezetek járművekhez; fényszórók;

nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) fényforrások, különösen lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez,

összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és

fényeffektusok elérésére, különösen szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve

kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására,

fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó

lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények

növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti

alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek;

 UV-lámpák.

 ( 210 ) M 18 01201

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai 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); fénykibocsátó diódák [LED]; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók;

elektromos energia-források és áramforrások; áram-átalakítók (transzformátorok), beleértve elektronikus

transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső

elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő

áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák

működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések

LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; világítástechnikai ballasztok;

gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétéi; külső

elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LEL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és

feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozó berendezések; elektromos kapcsolók; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve

a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények,

valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és

kiegészítők; LED szabályozó berendezések, különösen LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák

vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve

bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek (különösen

fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti

világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök); baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására
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alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések

 és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; különösen mindenféle világító és

fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén, készülékek, eszközök és árucikkek

csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok

elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására

vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök;

orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és

egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati

célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi

használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és

tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik; elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek;

fertőtlenítő készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos

párnák, elektromos párnák gyógyászati célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra;analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); izzók; izzókészletek; izzók és

izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal

világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai

közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi-, közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító

berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók; halogén lámpaizzók;

halogén autólámpaizzók; villanykörték, világító testek; elektromos villanykörték; LED-diódás világító

berendezések; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt

lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve

lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei,

kiegészítői és tartozékai, különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges

alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai,

különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges alkatrészek; LED

lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő

alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák;

fény diffúzorok; irányjelző izzólámpák járművekhez; fénytompító szerkezetek járművekhez; fényszórók;

nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) fényforrások, különösen lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez,

összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és

fényeffektusok elérésére, különösen szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve

kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására,

fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó

lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények

növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti

alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek;

 UV-lámpák.

 ( 210 ) M 18 01202

 ( 220 ) 2018.04.17.
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 ( 731 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai 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); fénykibocsátó diódák [LED]; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók;

elektromos energia-források és áramforrások; áram-átalakítók (transzformátorok), beleértve elektronikus

transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső

elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő

áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák

működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések

LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; világítástechnikai ballasztok;

gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétéi; külső

elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LEL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és

feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozó berendezések; elektromos kapcsolók; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve

a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények,

valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és

kiegészítők; LED szabályozó berendezések, különösen LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák

vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve

bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek (különösen

fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti

világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök); baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására

alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések

 és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; különösen mindenféle világító és

fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén, készülékek, eszközök és árucikkek

csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok

elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására

vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök;

orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és

egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati

célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi

használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és

tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik; elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek;

fertőtlenítő készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos

párnák, elektromos párnák gyógyászati célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra;analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); izzók; izzókészletek; izzók és
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izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal

világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai

közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi-, közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító

berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók; halogén lámpaizzók;

halogén autólámpaizzók; villanykörték, világító testek; elektromos villanykörték; LED-diódás világító

berendezések; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt

lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve

lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei,

kiegészítői és tartozékai, különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges

alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai,

különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges alkatrészek; LED

lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő

alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák;

fény diffúzorok; irányjelző izzólámpák járművekhez; fénytompító szerkezetek járművekhez; fényszórók;

nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) fényforrások, különösen lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez,

összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és

fényeffektusok elérésére, különösen szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve

kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására,

fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó

lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények

növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti

alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek;

 UV-lámpák.

 ( 210 ) M 18 01203

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai 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); fénykibocsátó diódák [LED]; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók;

elektromos energia-források és áramforrások; áram-átalakítók (transzformátorok), beleértve elektronikus

transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső

elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő
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áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák

működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések

LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; világítástechnikai ballasztok;

gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétéi; külső

elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LEL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és

feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozó berendezések; elektromos kapcsolók; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve

a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények,

valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és

kiegészítők; LED szabályozó berendezések, különösen LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák

vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve

bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek (különösen

fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti

világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök); baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására

alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések

 és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; különösen mindenféle világító és

fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén, készülékek, eszközök és árucikkek

csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok

elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására

vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök;

orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és

egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati

célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi

használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és

tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik; elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek;

fertőtlenítő készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos

párnák, elektromos párnák gyógyászati célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra;analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); izzók; izzókészletek; izzók és

izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal

világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai

közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi-, közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító

berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók; halogén lámpaizzók;

halogén autólámpaizzók; villanykörték, világító testek; elektromos villanykörték; LED-diódás világító

berendezések; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt

lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve

lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei,

kiegészítői és tartozékai, különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges

alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai,

különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges alkatrészek; LED

lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő
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alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák;

fény diffúzorok; irányjelző izzólámpák járművekhez; fénytompító szerkezetek járművekhez; fényszórók;

nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) fényforrások, különösen lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez,

összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és

fényeffektusok elérésére, különösen szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve

kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására,

fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó

lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények

növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti

alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek;

 UV-lámpák.

 ( 210 ) M 18 01204

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai 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); fénykibocsátó diódák [LED]; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók;

elektromos energia-források és áramforrások; áram-átalakítók (transzformátorok), beleértve elektronikus

transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső

elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő

áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák

működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések

LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; világítástechnikai ballasztok;

gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétéi; külső

elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LEL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és

feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozó berendezések; elektromos kapcsolók; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve

a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények,

valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és

kiegészítők; LED szabályozó berendezések, különösen LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák

vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve

bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek (különösen

fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti

világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök); baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására

alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 15. szám, 2018.08.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1969



 és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; különösen mindenféle világító és

fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén, készülékek, eszközök és árucikkek

csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok

elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására

vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök;

orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és

egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati

célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi

használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és

tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik; elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek;

fertőtlenítő készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos

párnák, elektromos párnák gyógyászati célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra;analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); izzók; izzókészletek; izzók és

izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal

világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai

közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi-, közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító

berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók; halogén lámpaizzók;

halogén autólámpaizzók; villanykörték, világító testek; elektromos villanykörték; LED-diódás világító

berendezések; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt

lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve

lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei,

kiegészítői és tartozékai, különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges

alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai,

különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges alkatrészek; LED

lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő

alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák;

fény diffúzorok; irányjelző izzólámpák járművekhez; fénytompító szerkezetek járművekhez; fényszórók;

nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) fényforrások, különösen lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez,

összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és

fényeffektusok elérésére, különösen szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve

kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására,

fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó

lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények

növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti

alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek;

 UV-lámpák.

 ( 210 ) M 18 01205

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dezső és Társai 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); fénykibocsátó diódák [LED]; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók;

elektromos energia-források és áramforrások; áram-átalakítók (transzformátorok), beleértve elektronikus

transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső

elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő

áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák

működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések

LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; világítástechnikai ballasztok;

gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétéi; külső

elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LEL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és

feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozó berendezések; elektromos kapcsolók; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve

a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények,

valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és

kiegészítők; LED szabályozó berendezések, különösen LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák

vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve

bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek (különösen

fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti

világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök); baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására

alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések

 és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; különösen mindenféle világító és

fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén, készülékek, eszközök és árucikkek

csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok

elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására

vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök;

orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és

egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati

célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi

használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és

tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik; elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek;

fertőtlenítő készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos
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párnák, elektromos párnák gyógyászati célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra;analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); izzók; izzókészletek; izzók és

izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal

világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai

közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi-, közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító

berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók; halogén lámpaizzók;

halogén autólámpaizzók; villanykörték, világító testek; elektromos villanykörték; LED-diódás világító

berendezések; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt

lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve

lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei,

kiegészítői és tartozékai, különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges

alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai,

különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges alkatrészek; LED

lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő

alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák;

fény diffúzorok; irányjelző izzólámpák járművekhez; fénytompító szerkezetek járművekhez; fényszórók;

nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) fényforrások, különösen lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez,

összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és

fényeffektusok elérésére, különösen szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve

kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására,

fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó

lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények

növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti

alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek;

 UV-lámpák.

 ( 210 ) M 18 01206

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai 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); fénykibocsátó diódák [LED]; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók;

elektromos energia-források és áramforrások; áram-átalakítók (transzformátorok), beleértve elektronikus
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transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső

elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő

áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák

működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések

LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; világítástechnikai ballasztok;

gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétéi; külső

elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LEL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és

feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozó berendezések; elektromos kapcsolók; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve

a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények,

valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és

kiegészítők; LED szabályozó berendezések, különösen LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák

vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve

bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek (különösen

fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti

világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök); baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására

alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések

 és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; különösen mindenféle világító és

fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén, készülékek, eszközök és árucikkek

csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok

elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására

vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök;

orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és

egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati

célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi

használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és

tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik; elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek;

fertőtlenítő készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos

párnák, elektromos párnák gyógyászati célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra;analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); izzók; izzókészletek; izzók és

izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal

világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai

közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi-, közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító

berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók; halogén lámpaizzók;

halogén autólámpaizzók; villanykörték, világító testek; elektromos villanykörték; LED-diódás világító

berendezések; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt

lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve

lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei,

kiegészítői és tartozékai, különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges

alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai,
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különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges alkatrészek; LED

lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő

alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák;

fény diffúzorok; irányjelző izzólámpák járművekhez; fénytompító szerkezetek járművekhez; fényszórók;

nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) fényforrások, különösen lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez,

összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és

fényeffektusok elérésére, különösen szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve

kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására,

fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó

lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények

növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti

alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek;

 UV-lámpák.

 ( 210 ) M 18 01207

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai 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); fénykibocsátó diódák [LED]; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók;

elektromos energia-források és áramforrások; áram-átalakítók (transzformátorok), beleértve elektronikus

transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső

elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő

áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák

működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések

LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; világítástechnikai ballasztok;

gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétéi; külső

elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LEL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és

feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozó berendezések; elektromos kapcsolók; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve

a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények,

valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és

kiegészítők; LED szabályozó berendezések, különösen LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák

vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve
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bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek (különösen

fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti

világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök); baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására

alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések

 és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; különösen mindenféle világító és

fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén, készülékek, eszközök és árucikkek

csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok

elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására

vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök;

orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és

egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati

célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi

használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és

tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik; elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek;

fertőtlenítő készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos

párnák, elektromos párnák gyógyászati célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra;analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); izzók; izzókészletek; izzók és

izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal

világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai

közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi-, közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító

berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók; halogén lámpaizzók;

halogén autólámpaizzók; villanykörték, világító testek; elektromos villanykörték; LED-diódás világító

berendezések; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt

lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve

lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei,

kiegészítői és tartozékai, különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges

alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai,

különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges alkatrészek; LED

lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő

alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák;

fény diffúzorok; irányjelző izzólámpák járművekhez; fénytompító szerkezetek járművekhez; fényszórók;

nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) fényforrások, különösen lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez,

összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és

fényeffektusok elérésére, különösen szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve

kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására,

fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó

lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények

növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti

alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek;

 UV-lámpák.
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 ( 210 ) M 18 01208

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai 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); fénykibocsátó diódák [LED]; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók;

elektromos energia-források és áramforrások; áram-átalakítók (transzformátorok), beleértve elektronikus

transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső

elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő

áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák

működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések

LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; világítástechnikai ballasztok;

gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétéi; külső

elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LEL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és

feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozó berendezések; elektromos kapcsolók; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve

a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények,

valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és

kiegészítők; LED szabályozó berendezések, különösen LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák

vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve

bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek (különösen

fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti

világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök); baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására

alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések

 és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; különösen mindenféle világító és

fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén, készülékek, eszközök és árucikkek

csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok

elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására

vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök;

orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és

egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati

célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi
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használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és

tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik; elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek;

fertőtlenítő készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos

párnák, elektromos párnák gyógyászati célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra;analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); izzók; izzókészletek; izzók és

izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal

világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai

közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi-, közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító

berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók; halogén lámpaizzók;

halogén autólámpaizzók; villanykörték, világító testek; elektromos villanykörték; LED-diódás világító

berendezések; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt

lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve

lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei,

kiegészítői és tartozékai, különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges

alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai,

különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges alkatrészek; LED

lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő

alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák;

fény diffúzorok; irányjelző izzólámpák járművekhez; fénytompító szerkezetek járművekhez; fényszórók;

nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) fényforrások, különösen lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez,

összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és

fényeffektusok elérésére, különösen szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve

kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására,

fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó

lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények

növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti

alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek;

 UV-lámpák.

 ( 210 ) M 18 01210

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai 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); fénykibocsátó diódák [LED]; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók;

elektromos energia-források és áramforrások; áram-átalakítók (transzformátorok), beleértve elektronikus
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transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső

elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő

áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák

működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések

LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; világítástechnikai ballasztok;

gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétéi; külső

elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LEL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és

feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozó berendezések; elektromos kapcsolók; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve

a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények,

valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és

kiegészítők; LED szabályozó berendezések, különösen LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák

vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve

bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek (különösen

fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti

világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök); baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására

alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések

 és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; különösen mindenféle világító és

fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén, készülékek, eszközök és árucikkek

csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok

elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására

vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök;

orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és

egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati

célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi

használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és

tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik; elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek;

fertőtlenítő készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos

párnák, elektromos párnák gyógyászati célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra;analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); izzók; izzókészletek; izzók és

izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal

világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai

közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi-, közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító

berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók; halogén lámpaizzók;

halogén autólámpaizzók; villanykörték, világító testek; elektromos villanykörték; LED-diódás világító

berendezések; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt

lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve

lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei,

kiegészítői és tartozékai, különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges

alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai,
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különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges alkatrészek; LED

lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő

alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák;

fény diffúzorok; irányjelző izzólámpák járművekhez; fénytompító szerkezetek járművekhez; fényszórók;

nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) fényforrások, különösen lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez,

összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és

fényeffektusok elérésére, különösen szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve

kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására,

fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó

lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények

növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti

alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek;

 UV-lámpák.

 ( 210 ) M 18 01237

 ( 220 ) 2018.04.18.

 ( 731 )  Szitahegy Kft 100%, Csopak (HU)

  ( 546 )

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

 áru).

 ( 210 ) M 18 01286

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szabolcsi Almapálinka eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinka alapú likőr.

 ( 210 ) M 18 01292

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Újfehértói meggypálinka eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinka alapú likőr.

 ( 210 ) M 18 01363

 ( 220 ) 2018.04.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Lilla Magda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek és online játékok és szerencsejátékok üzemeltetése; számítógépes játékszoftverek

 online interaktív játékokhoz.

  35    Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 01364

 ( 220 ) 2018.04.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Lilla Magda, 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; tanítási és

 oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  35    Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 01365
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 ( 220 ) 2018.04.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Lilla Magda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek és online játékok és szerencsejátékok üzemeltetése; számítógépes játékszoftverek

 online interaktív játékokhoz.

  35    Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 01366

 ( 220 ) 2018.04.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Lilla Magda, 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; tanítási és

 oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  35    Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 01376

 ( 220 ) 2018.04.27.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 01377

 ( 220 ) 2018.04.27.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 210 ) M 18 01379

 ( 220 ) 2018.05.03.

 ( 731 )  Kajdi Róbert, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel kiszállítás, étel házhozszállítás, ételfutár szolgáltatás.

 41    Táplálkozás oktatási szolgáltatás, online oktatási szolgáltatás, oktatási bemutatók prezentációk tartása helyes

 táplálkozás vonatkozásában.

 43    Ételkészítési szolgáltatás, főzési tanácsadás, receptekkel kapcsolatos szolgáltatás, vendéglátóipari

 szolgáltatás.

 44    Táplálkozási konzultáció és tanácsadás, személyre szabott táplálkozási szolgáltatás, táplálkozási

információk nyújtása, étrendi és táplálkozási útmutató, táplálkozási étrendek összeállítása, online táplálkozási

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 01381

 ( 220 ) 2015.12.18.

 ( 731 )  Till Strallhofer, Siegendorf (AT)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DOLOREX

 ( 511 ) 5    Drogok gyógyászati használatra; gyógyszerészeti és állatgyógyászati; kenőcsök, zselék, tinktúrák, golyós

tinktúrák, testápolók és spray-k gyógyszerészeti célokra; gyógyszerészeti készítmények gyulladásgátló

 tulajdonságokkal; gyulladáscsökkentő kenőcsök, zselék, tinktúrák, golyós tinktúrák, testápolók és spray-k.

 ( 210 ) M 18 01389

 ( 220 ) 2018.05.04.

 ( 731 )  ÖMKI-Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit KFT., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Méhviasz.

 9    Tudományos mérőműszerek, mérőműszerek.

  10    Állatgyógyászati készülékek.

 29    Zöldség konzervek, tartósított zöldségek, szárított zöldségek, feldolgozott zöldségek, hámozott zöldségek,

liofilizált zöldségek, zöldségpor, gyümölcspor, gyümölcslekvár, gyümölcskonzerv, szárított gyümölcs, gyümölcs

alapú snackek, szárított gyümölcsök, liofilizált gyümölcsök, tájfajta paradicsom, tartósított bab, burgonya

 feldolgozva, paradicsompüré (1), paradicsompüré (2).

 30    Méz, krémméz, lépesméz, propolisz, liszt, lisztőrlés, kenyér, búzaliszt, méhpempő, burgonyaliszt, búzadara,

gabonakészítmények, hajdinaliszt, hántolt árpa, kekszek, rágcsálnivalók, paradicsomszósz, szójaliszt,

 szójababkrém, zab alapú ételek.

 31    Vetőmagok, zöldség vetőmagok, magvak, friss zöldségek, friss gyümölcsök, friss gyógynövények,

gyümölcsfa, búza, alakor, tőnke, tönköly, palánta, burgonya (friss), árpa, bab (friss), korpa, lenliszt, szőlőtőkék,

 virágok, virágpor, zab.

  42    Kutatói szolgáltatások, minőség-ellenőrzés.

 ( 210 ) M 18 01439
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 ( 220 ) 2018.05.10.

 ( 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 01440

 ( 220 ) 2018.05.10.

 ( 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 01441

 ( 220 ) 2018.05.10.

 ( 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 01442

 ( 220 ) 2018.05.10.

 ( 731 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 15. szám, 2018.08.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1983



  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, baromfi, húskészítmények, sonka, virsli, felvágottak.

 ( 210 ) M 18 01443

 ( 220 ) 2018.05.10.

 ( 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 01496

 ( 220 ) 2018.05.15.

 ( 731 )  dr. Buda Álmos Botond, Kisvárda (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01604

 ( 220 ) 2018.05.28.

 ( 731 )  Invisus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01606

 ( 220 ) 2018.05.29.

 ( 731 )  City Fusion Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hargittay és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; hangversenyek, koncertek

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 01634

 ( 220 ) 2018.05.30.

 ( 731 )  Bagó Roland, Komárom (HU)

 ( 740 )  Bagó Roland, Komárom

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Olajsav szappangyártásban történő felhasználásra; olajsav kozmetikumgyártásban történő felhasználásra;

növénykivonatok, az esszenciális olajok kivételével, kozmetikumok gyártásához; gyógynövénykivonatok, az

esszenciális olajok kivételével, kozmetikumok gyártásához; olajok élelmiszerek tartósításához; olajos mag liszt

 ipari felhasználásra; élelmiszergyártásban emulgeálószerként használt brómozott növényi olaj.

3    Aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; aromatikus anyagok [esszencia

olajok]; aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású]; esszenciális olajok; esszenciális olajok

egyéni használatra; éterikus esszenciák és olajok; illatosított olaj; nem gyógyhatású olajok; olajok illatszerekhez;

 olajok parfümökhöz és illatszerekhez; természetes olajok kozmetikai célokra; olajesszenciák ételek ízesítésére.

 29    Canola olaj, repceolaj; étkezési olajok; étkezési olajok élelmiszerek fényezésére; étkezési olajok ételek

elkészítéséhez; földimogyoró olaj; földimogyoró-olaj [étkezési célra]; fűszerezett olajok; ízesített olajok; kevert

növényi olajok konyhai célokra; növényi olajok étkezési célra; olajkeverék [étkezési]; olajok, étkezési; pálmamag

 olaj, táplálkozási használatra; szójabab olaj ételekhez; rizskorpa olaj étkezési célra; szarvasgomba alapú olajak.

  31    Nyers olajmagvak; olajbogyók, friss.

 ( 210 ) M 18 01637

 ( 220 ) 2018.05.31.

 ( 731 ) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu &quot;Yarilo&quot; 100%, Belgorodskaya oblast, g. Belgorod

 (RU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági vegyszerek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarölő és parazitaölő szereket;

Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; Gabonaüszög megelőzésére szolgáló vegyi készítmények; Szőlőbetegségek

megelőzésére szolgáló vegyszerek; Penész megelőzésére szolgáló vegyi termékek; Növények növekedését

 szabályozó készítmények; Lombtalanítók.

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; Gombaölő szerek, fungicidek; Talajfertőtlenítő

készítmények; Rovarirtó szerek, inszekticidek; Bakteriális mérgek; Lárvairtó szerek; Rovarriasztók; Légyfogó
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papír; Egérirtó szerek; Rovarriasztó füstölőszerek; Antiparazita készítmények; Molyirtó papír; Parazitaölő szerek;

 Meztelen csigák irtására szolgáló szerek; Filoxéra kezelésére szolgáló vegyszerek; Gyomirtó szerek, herbicidek.

 35    Különféle áruk egy helyre gyűjtése (kivéve ezek szállítását) mások javára, hogy az ügyfelek kényelmesen

megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat; ilyen szolgáltatásokat kiskereskedelmi üzletek,

nagykereskedelmi egységek, automaták, postai rendeléssel működő katalógusok vagy elektronikus média útján

lehet nyújtani, például weboldalakon vagy televíziós vásárlási műsorokon keresztül; Beszerzői szolgáltatások

 [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; Értékesítési promóciós szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01707

 ( 220 ) 2018.06.05.

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

 ( 740 )  Dr. Gergényi Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Azonnal fogyasztható, instant udon tészta; azonnal fogyasztható, instant soba tészta; cannelloni; elkészített

tészta; friss tészta; gnocchi; gombóctészta; gyors főzésű tészta; hajdina tészták; instant tészták; kagylótészták;

kínai száraztészták; levestészta; lisztalapú gnocchi; makaróni; makaróni [nyers]; mélyfagyasztott tészták; metélt

tészta, nudli, galuska; sajtos makaróni; ravioli; rizstészta; német ravioli [maultaschen]; spagetti; spagettik [nyers];

száraz tészták; száraztészták; szárított tortellini; teljes kiőrlésű metélt tészták; teljes kiőrlésű tészta; tészta lapok

formájában; tojásos tészták; tojást tartalmazó tészta; töltött tészta; töltött tészták; tortellini; levelestészta; lisztből

 készült tészták; gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 18 01708

 ( 220 ) 2018.06.05.

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

 ( 740 )  Dr. Gergényi Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Azonnal fogyasztható, instant udon tészta; azonnal fogyasztható, instant soba tészta; cannelloni; elkészített

tészta; friss tészta; gnocchi; gombóctészta; gyors főzésű tészta; hajdina tészták; instant tészták; kagylótészták;

kínai száraztészták; levestészta; lisztalapú gnocchi; makaróni; makaróni [nyers]; mélyfagyasztott tészták; metélt

tészta, nudli, galuska; német ravioli [maultaschen]; ravioli; rizstészta; sajtos makaróni; sajtos makarónik; spagetti;

spagettik [nyers]; száraz tészták; száraztészták; szárított tortellini; teljes kiőrlésű metélt tészták; teljes kiőrlésű

tészta; tészta lapok formájában; tojásos tészták; tojást tartalmazó tészta; töltött tészta; töltött tészták; tortellini;

 lisztből készült tészták; gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 18 01709

 ( 220 ) 2018.06.05.

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

 ( 740 )  Dr. Gergényi Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Azonnal fogyasztható, instant udon tészta; azonnal fogyasztható, instant soba tészta; cannelloni; elkészített

tészta; friss tészta; gnocchi; gombóctészta; gyors főzésű tészta; hajdina tészták; instant tészták; kagylótészták;

kínai száraztészták; levestészta; lisztalapú gnocchi; makaróni; makaróni [nyers]; mélyfagyasztott tészták; metélt

tészta, nudli, galuska; német ravioli [maultaschen]; ravioli; rizstészta; sajtos makaróni; spagetti; spagettik [nyers];

száraz tészták; száraztészták; szárított tortellini; teljes kiőrlésű metélt tészták; teljes kiőrlésű tészta; tészta lapok

formájában; tojásos tészták; tojást tartalmazó tészta; töltött tészta; töltött tészták; tortellini; lisztből készült

 tészták; gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 18 01732

 ( 220 ) 2018.06.07.

 ( 731 )  Negentropics Mesterséges Intelligencia Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes kereső szoftverek; adatbázisok; adatfeldolgozó szoftverek; számítógépes világhálózatokon

történő böngészést lehetővé tévő számítógépes szoftverek; számítógépes programok online adatbázisokhoz való

 hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez.

 35    Keresőoptimalizálás; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; keresőmotoroptimalizációval

kapcsolatos konzultáció; keresőmotoros marketing szolgáltatások; adminisztrációs adatfeldolgozás; üzleti adatok

gyűjtése és rendszerezése; adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások; adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez;

adatfeldolgozás; automatizált adatfeldolgozás; elektronikus adatfeldolgozás; számítógépes adatfeldolgozás;

 adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozó szolgáltatások.

 38    Számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; hozzáférés biztosítása tartalmakhoz, weboldalákhoz és

 portálokhoz; keresőmotorokhoz való felhasználói hozzáférés biztosítása.

 42    Internetes keresők működtetése; internetes keresőmotorok biztosítása; keresőmotor-tervezési szolgáltatások;

keresőgépek biztosítása adatok megszerzéséhez globális számítógépes hálózaton; keresőmotorok biztosítása

kommunikációs hálózatokon való adatszerzéshez; keresőprogramok, eszközök működtetése; különleges keresési

lehetőségekkel ellátott internetes keresőmotorok biztosítása; adatbányászat; adatmigrációs szolgáltatások;

adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatfeldolgozó készülékek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos

kutatás; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; adatok bevitelére, kiadására,

feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozási programok

írása; adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek

 fejlesztése.

 ( 210 ) M 18 01734

 ( 220 ) 2018.06.07.

 ( 731 )  Negentropics Mesterséges Intelligencia Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, budapest

 ( 541 ) NEGENTROPICS

 ( 511 ) 9    Számítógépes kereső szoftverek; adatbázisok; adatfeldolgozó szoftverek; számítógépes világhálózatokon
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történő böngészést lehetővé tévő számítógépes szoftverek; számítógépes programok online adatbázisokhoz való

 hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez.

 35    Keresőoptimalizálás; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; keresőmotoroptimalizációval

kapcsolatos konzultáció; keresőmotoros marketing szolgáltatások; adminisztrációs adatfeldolgozás; üzleti adatok

gyűjtése és rendszerezése; adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások; adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez;

adatfeldolgozás; automatizált adatfeldolgozás; elektronikus adatfeldolgozás; számítógépes adatfeldolgozás;

 adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozó szolgáltatások.

 38    Számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; hozzáférés biztosítása tartalmakhoz, weboldalákhoz és

 portálokhoz; keresőmotorokhoz való felhasználói hozzáférés biztosítása.

 42    Internetes keresők működtetése; internetes keresőmotorok biztosítása; keresőmotor-tervezési szolgáltatások;

keresőgépek biztosítása adatok megszerzéséhez globális számítógépes hálózaton; keresőmotorok biztosítása

kommunikációs hálózatokon való adatszerzéshez; keresőprogramok, eszközök működtetése; különleges keresési

lehetőségekkel ellátott internetes keresőmotorok biztosítása; adatbányászat; adatmigrációs szolgáltatások;

adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatfeldolgozó készülékek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos

kutatás; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; adatok bevitelére, kiadására,

feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozási programok

írása; adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek

 fejlesztése.

 ( 210 ) M 18 01735

 ( 220 ) 2018.06.07.

 ( 731 )  Ormándlaky Anett, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Sándor, Győr

  

( 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 (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).

 ( 210 ) M 18 01736

 ( 220 ) 2018.06.07.

 ( 731 )  Simon Áron Géza, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SAKER MUSIC

 ( 511 ) 9    Elektronikus kotta, letölthető; hangfelvétel-hordozók; audio felvételek; audio CD lemezek; audio lemezek,

hanglemezek; audiovizuális felvételek; zenei videofelvételek; zenei hangfelvételek; letölthető zenefájlok;

letölthető zenei hangfelvételek; zenei felvételek lemezek formájában; zenét tartalmazó CD-k; zenét tartalmazó

DVD-k; zenét tartalmazó letölthető videofelvételek; szoftverek; applikációs szoftver; dekorációs hűtőmágnesek;

 hűtőmágnesek.

 16    Hangjegyfüzetek, kottafüzetek; kotta; kották, kottafüzetek; nyomtatott kottafüzetek; zenei oktatókönyvek;

 nyomtatott kották; zenei magazinok; nyomtatott zeneoktatási könyvek; matrica; matricák.
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 41    Kiadói szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; online kiadói szolgáltatások; zeneszerzés;

zeneoktatás; zene komponálása; zene rögzítése; zenés koncertek; zenés előadások; zenei produkciók; zenés

szórakoztatás; zeneátírási szolgáltatások; zenekiadási szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; zenekönyvtári

szolgáltatások; zenei felvételek készítése; zenei szövegek kiadása; hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó

mágnesszalagok kölcsönzése; kották kiadása; kottázási szolgáltatások; kottafüzetek kiadása; zenei szórakoztató

műsorok készítése; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei művek publikálása; élő zenei

műsorok; audiovizuális bemutatók; audiovizuális felvételek készítése; audio/vizuális bemutatók készítése;

szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; elektronikus könyvtári szolgáltatások elektronikus

információnyújtáshoz (beleértve az archív információkat) szöveg, audio és/vagy videó információ formájában;

zenés szórakoztatás zenekarok által; zeneértés oktatása; zenekarok szolgáltatásai; zenekiadás és zenefelvétel

[lemezkiadók]; zenestúdiók szolgáltatásai; zenés előadások szervezése; zenei szórakoztatás szervezése; zenei

koncertek bemutatása; zenés szólóestek bemutatása; zenés előadások bemutatása; zenei versenyek szervezése; élő

zenekari előadások; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; élő zenei előadások tartása; jazz zenei

szórakoztatási szolgáltatások; élő zenei előadások szervezése; élő zenekari fellépések bemutatása; hang- és

zenefelvételek készítése; szórakoztató szolgáltatások élő zene formájában; zene és ének előadás tartása; zenei

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenés szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; vizuális és

zenés szórakoztatás szervezése; hanglemezek és zenei felvételek kölcsönzése; zenei együttesek élő fellépései,

előadásai; oktatási szolgáltatások zenés televízióműsorok formájában; élő karácsonyi zenei produkciók

bemutatása; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;

zenészek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított szórakoztatási szolgáltatások;

szórakoztatás szimfonikus zenekari előadások formájában; szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások

formájában; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; filmes és zenei produkciókkal

kapcsolatos tanácsadás; tánc, zene és dráma előadások tartása; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

letölthető]; zenekar által élőben előadott műsorok bemutatása; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; információk, magyarázó szövegek és cikkek rendelkezésre bocsátása a zene terén számítógépes

hálózatok útján; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén;

zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából; digitális zene szolgáltatása mp3-as

internetes weboldalakon [nem letölthető]; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; zeneórákhoz és

programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése; zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak

elvégzése; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); rendszeresen és nem

 rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével.

 ( 210 ) M 18 01737

 ( 220 ) 2018.06.07.

 ( 731 )  CreaSmart Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 18 01836

 ( 220 ) 2018.06.14.

 ( 731 )  Kerogoil Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATINORG KFT., Budapest

 ( 541 ) KEROGOIL

 ( 511 )  11    Fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőkazánok, fűtőbojlerek;
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 gázkazánok, gázbojlerek; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; hőenergia előállítására szolgáló kazánok.

 37    Fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe

helyezése és javítása; olaj- vagy földgáz-kutak mélyfurása; csővezetékek építése és karbantartása; építőipari

felszerelések és gépek kölcsönzése; építőipari gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása buldózerek

 kölcsönzése; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése.

 42    Geológiai kutatások; kőolajmezők kiaknázásának elemzése; kőolajmezők kiaknázása; kőolaj kitermelés;

oljakutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések készítése; földgázmezők

kiakzázásának elemzése; földgázmezők kikanázása; földgáz kitermelés; földgázkutatás; földgázmezőkkel

kapcsolatos felmérések készítése; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás;

mérnöki munkák, szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok készítése; technológiai szaktanácsadás; víz alatti

 kutatás, feltárás; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; építési tervkészítés; építészeti konzultációk.

 ( 210 ) M 18 01843

 ( 220 ) 2018.06.14.

 ( 731 )  SANSIN GLOBE Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SANSIN

 ( 511 ) 3    Szappanok és gélek; hajápoló készítmények, samponok, tusfürdők; kozmetikai szappanok; kozmetikumok és

kozmetikai készítmények; mosószerek, tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati

 használatra; háztartási célú mosószerek.

 ( 210 ) M 18 01848

 ( 220 ) 2018.06.14.

 ( 731 )  Bhattacharya Siddhartha 1/2, Dubai (AE)

 Bhattacharya Soma 1/2, Dubai (AE)

 ( 740 )  Dr. Tekler Norbert, Budapest

 ( 541 ) SpiceMo

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01903

 ( 220 ) 2018.06.20.

 ( 731 )  Frecskáné Szénási Szilvia, Kerepes (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) EDDY HILLS

 ( 511 )  25    Szabadidő ruházat; sportruházat; felsőruházat; alsóruházat, fehérneműk; alsónadrágok, bugyik; bokszer

alsónadrágok, bokszeralsók; pólók; atlétatrikók; ujjatlan pólók, trikók; galléros felsők; ingek; pulóverek; cipzáras

 felsők; hosszúnadrágok; rövidnadrágok, shortok; bermuda nadrágok; köntösök; pizsamák; kabátok, dzsekik.

 ( 210 ) M 18 02060

 ( 220 ) 2018.07.06.

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

 ( 541 ) REPAHERB

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kúpok (végbél vagy hüvely);

 aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények.

  10    Orvostechnikai eszközök.

 ( 210 ) M 18 02061
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 ( 220 ) 2018.07.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények urológiai megbetegedések kezelésére.

 ( 210 ) M 18 02062

 ( 220 ) 2018.07.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 02063

 ( 220 ) 2018.07.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 136 darab közlést tartalmaz.
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