
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  219.657

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 14 03331

 ( 220 )  2014.11.05.

 ( 732 )  Casa Exatherm Hungária Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Egészségügyi betétek inkontinenciában szenvedőknek; higiéniai tamponok; menstruációs betétek.

 ( 111 )  221.211

 ( 151 )  2017.04.04.

 ( 210 )  M 15 02659

 ( 220 )  2015.10.02.

 ( 732 )  Kerda Élelmiszer Kereskedelmi és Gyártó Kft., Csomád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fűszerek, ételízesítő, leves porok, fűszerkeverékek.

 ( 111 )  221.214

 ( 151 )  2017.04.05.

 ( 210 )  M 16 02126

 ( 220 )  2016.06.20.

 ( 732 )  Mahartlog Austria GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dr. M. Tóth Balázs, Budapest

 ( 541 )  INTERAG

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  221.992

 ( 151 )  2018.08.01.

 ( 210 )  M 14 03498

 ( 220 )  2014.11.18.

 ( 732 )  Kancsár Tamás Ferenc, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Pető Zsófia Csenge, Budapest

 ( 541 )  BOKORBAB BODOR

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos,fényképészeti,mezőgazdasági termékek,feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; trágyák;

vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló

 vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

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

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  224.616

 ( 151 )  2018.05.24.

 ( 210 )  M 17 00350
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 ( 220 )  2017.02.01.

 ( 732 )  Shan Quan Peng, Budapest (HU)

 ( 541 )  YUMMY

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék; lekvárok; tej és tejtermék.

  30    Kávé, tea, kakaó, rizs; kenyér, péksütemények.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok, szörpök és más

 készítmények italokhoz.

 ( 111 )  224.672

 ( 151 )  2018.06.08.

 ( 210 )  M 17 00083

 ( 220 )  2017.01.10.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Távadók, transzmitterek, (távközlés); helyhez kötött, modulárisan bővíthető, felügyelt hang- és adattovábbító

eszközök és modulrendszerű távfelügyeleti átjelzők műszaki berendezések összeköttetésének és szenzorok távoli

felügyeletének biztosítására; távadók, transzmitterek, nevezetesen helyhez kötött, modulárisan bővíthető,

felügyelt hang- és adattovábbító eszközök és modulrendszerű távfelügyeleti átjelzők műszaki berendezések

 összeköttetésének és szenzorok távoli felügyeletének biztosítására.

 ( 111 )  224.688

 ( 151 )  2018.06.08.

 ( 210 )  M 17 01131

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  RUTILUS Pharma Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tomas Czene, Hostice

 ( 541 )  COLONIT

 ( 511 ) 5    Kedvező hatású baktériumokat tartalmazó gyógyszerek, speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerek és

 étrend-kiegészítők.

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;

szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.742

 ( 151 )  2018.06.14.

 ( 210 )  M 16 02993

 ( 220 )  2016.09.22.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás, Kocsis és Szénássy 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
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vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 16    Papír, 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; írógépek és 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).

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.743

 ( 151 )  2018.06.14.

 ( 210 )  M 15 03615

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  LHG Kft., Tatabánya (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Hűtőkészülékek és hűtőberendezések alma tárolására; hűtőberendezések alma tárolására; hűtőkonténerek

alma tárolására; hűtött eladópultok alma tárolására; az előzőekben felsorolt valamennyi berendezés üzleti

 partnerek (business to business) számára.

 ( 111 )  225.078

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03982

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest

 ( 541 )  Kertvárosi időutazások

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  225.079

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03970

 ( 220 )  2017.12.12.

 ( 732 )  Unione-Clark Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Román Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.082

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 18 00181

 ( 220 )  2018.01.22.

 ( 732 )  Burberry Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőrből vagy bőrutánzatokból készült áruk; táskák; hordtáskák, kézitáskák, válltáskák; kofferek, bőröndök,

útibőröndök, utazótáskák, ruházati zacskók, kisbőröndök, bébi táskák, babahordozók, gyermekhámosok,

hátizsákok, hátizsákok, táskák, fényképezőgépek, bevásárlótáskák, kerekes bevásárlótáskák és kocsik;

pénztárcák, tasakok; tárcák, kulcstartók, kártyatartók, erszények; címketartók, poggyászcímke-tartók és -zsebek;

kozmetikai tokok és zsákok (tartozékaik nélkül), manikűr készletek; nyakkendők; bőrdobozok; esernyők,

 napernyők; nyakörvek és pórázok állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők, övek.

 ( 111 )  225.083

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 18 00075

 ( 220 )  2018.01.11.
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 ( 732 )  LP KULIGA COMPUTER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Benedek ügyvéd, Kecskemét

  
( 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.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

 ( 111 )  225.084

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 04104

 ( 220 )  2017.12.21.

 ( 732 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

 43    Étel házhoz szállítása, partiszervíz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások,

 étkeztetés.

 ( 111 )  225.085

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03978

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  Bánhegyi Adrienn 1/1, Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Ajándéktáskák; atlétikai táskák; bőröndök; bőröndök, kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; hátizsákok,

iskolatáskák; kulcstartók; sporttáskák; sportruházathoz használt táskák; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák;

 sporttáskák (sportszatyrok); táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; univerzális sporttáskák; utazótáskák.

 25    Anorák; atlétikai ruházat; atlétatrikók; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok;

csuklómelegítők; dzsekik; edző nadrág; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző rövidnadrágok, sportos

rövidnadrágok; esőköpenyek, esőkabátok; felsőruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi

kabátok; férfi és női ingek; férfi ruházat; fiú ruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; futónadrágok; futótrikók;

gyapjúzoknik; gyermekruházat; harisnyák; időjárásálló ruházat; izzadásgátló zoknik; izzadtság felszívó

csuklópántok; izzadságfelszívó zoknik; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadtságszívó

alsóneműk; lányka ruhák; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőfelsők; melegítőnadrágok,

melegítőalsók; melegítőnadrág; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; női ruhák; női felsőruházat; női
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alsóruházat, fehérnemű; női fürdőruhák; pólóingek, kötött ingek, pólók; rövidnadrágok; rövidnadrágok, sortok;

 sportruhák és -mezek; sportruházat; sportzoknik; széldzsekik; tenisz zoknik; tornaruházat.

 28    Markolatok sportcikkekhez; sportcikkekhez kialakított tokok; sportcikkek hordozására kialakított táskák;

 sportcikkek hordozására alkalmas táskák; ugrálókötelek; ugrókötelek.

 ( 111 )  225.086

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03363

 ( 220 )  2017.10.20.

 ( 732 )  Csipak Acquisitions, Budapest (HU)

 ( 541 )  CSIPAK ACQUISITIONS

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.087

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03074

 ( 220 )  2017.09.29.

 ( 732 )  Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.088

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 18 00189

 ( 220 )  2018.01.23.

 ( 732 )  Bábel Sajt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss és Lányi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Óarany

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek, sajtok.

 ( 111 )  225.089

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03865

 ( 220 )  2017.11.29.
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 ( 732 )  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mohay Ákos, dr. Volentics Klaudia, Budapest

 ( 541 )  Passport to the success

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.090

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03980

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  dr. Csiba Gábor Tamás 100%, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Strassburger Gyula, Miskolc

 ( 541 )  Csillagpont betegellátási modell

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  225.091

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03860

 ( 220 )  2017.11.29.

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

 ( 740 )  dr. Balsai Szabolcs, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

 ( 111 )  225.092

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03874

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  Szolnoky László, Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Kft., Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Anyagmozgató emelők, liftek; autódaruk; csigahajtóműves kézi emelők; csörlők, emelőgépek; daruk; daruk

[emelő és felvonó szerkezetek]; daruskocsik, darus teherautók; emelő berendezések; emelő csatolmányok

szárazföldi járművekhez; emelő készülékek; emelőfogók darukhoz; emelőgépek, felvonók [liftek]; emelők

anyagokhoz; emelők járművekhez; emelők platformos teherautókhoz; emelőszerkezetek [gépek]; felvonó, felhúzó

gépek; fém tengelykapcsolók hidraulikus berendezésekhez; hidraulikus emelő készülékek; hidraulikus emelők;

hidraulikus emelőrámpák; hidraulikus emelőszerkezet; hidraulikus szelepek [gépalkatrészek]; hidraulikus

szerszámok; homlokfogaskerekes kézi emelők; hordozható csuklós emelők, munkaállványok [hidraulikus];

Járművekhez csatlakoztatható emelőplatformok; karos emelők darukhoz; karos emelők emelőgépekhez; keretek

mint hidraulikus emelők alkatrészei; kirakodó daruk; mechanikus csörlők; mechanikus emelők; mechanikus és
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hidraulikus emelők, felvonók; racsnis emelők; rakodó berendezések mezőgazdasági gépekhez; rakodódaru karok;

rakodódaruk; rakodógépek; rakodógépek [földmunkagépek]; rakodók [gépek]; rakomány kezeléséhez használt

emelőgépek; rögzített daruk; rögzített és mozgatható daruk; tartozékok darukhoz; teherfelvonók, emelők, csörlők;

 utánfutóra szerelt hidraulikus emelők.

8    Állványok kézi emelőkhöz; emelők; emelőszerszámok; kézi emelők, emelő békák [kéziszerszámok]; kézzel

 működtetett kéziszerszámok és eszközök..

 12    Erőátvitelek szárazföldi járművekhez; erőátviteli alkatrészek szárazföldi járművekhez; erőátviteli

berendezések szárazföldi járművekhez; erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez; erőátviteli mechanizmusok

szárazföldi járművekhez; erőátviteli szerkezetek, mechanizmusok szárazföldi járművekhez; földi járművek részei

és szerelvényei; futóművek, futószerkezetek járművekhez; gépjárművek; hidraulikus erőátviteli egységek

szárazföldi járművekhez; járművek; járművek részei és szerelvényei; platós emelők [szárazföldi járművek];

rakodószerkezetekkel felszerelt járművek; szárazföldi gépjárművek; teheráru-szállító járművek; teherszállító

 járművek.

 ( 111 )  225.093

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03868

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  Fővárosi Vízművek Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bunda Rita Anikó, Budapest

 ( 541 )  HWAU

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; vízelosztás.

  40    Anyagmegmunkálás; vízkezelés.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés; vízelemzés.

 ( 111 )  225.094

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03981

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest

 ( 541 )  Kertvárosi időutazó

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.095

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03634

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  TABAK Team Kft. 1/1, Tata (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.
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  41    Bálok szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  225.096

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03989

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  225.097

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 18 00410

 ( 220 )  2018.02.09.

 ( 732 )  dr. Zsombolyay Péter Zsombor, Tatabánya (HU)

 dr. Bágyi Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gere Dávid, Budapest

 ( 541 )  Magyar Léptek

 ( 511 )   39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése.

  41    Idegenvezetős túrák levezetése; vezetett mászótúrák lebonyolítása.

 ( 111 )  225.098

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 02848

 ( 220 )  2017.09.12.

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

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János, Budapest

 ( 541 )  Intestal és a has megáll!

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyszerek humángyógyászati használatra; bizmut készítmények gyógyszerészeti célokra; bizmut készítmény

 gyógyászati célokra.

 ( 111 )  225.099

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 18 00415

 ( 220 )  2018.02.12.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 41    Nevelés, szakmai képzés, konferenciák, szimpóziumok, kongresszusok, dijátadó ünnepségek szervezése és
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 lebonyolítása, továbbá ezek hagyományos és elektronikus úton történő bemutatása.

 ( 111 )  225.100

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03630

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  Szöllősy Gábor, Szentendre (HU)

 ( 541 )  HUMISKIN

 ( 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).

 ( 111 )  225.101

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03974

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  Gyárfás István, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek, darts.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.103

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03637

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  Promitor Kft., Diósd (HU)

 ( 740 )  Dr. Szinessy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; videojátékok.

 ( 111 )  225.104

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03638

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  ActionCall Center és Piackutató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Business Heaven

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.105

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 04103

 ( 220 )  2017.12.21.

 ( 732 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

 43    Étel házhoz szállítása, partiszervíz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások,

 étkeztetés.

 ( 111 )  225.106

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03988

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  PYRO-SIM Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bánkuti Gábor, Hatvan

 ( 541 )  PYRO-SIM

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  225.107

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03864

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mohay Ákos, dr. Volentics Klaudia, Budapest

 ( 541 )  Útlevél a sikerhez

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.108

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03979

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  dr. Csiba Gábor Tamás 100%, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Strassburger Gyula, Miskolc

 ( 541 )  A lelet utazik nem a beteg

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  225.109

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03977

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  Wici Intertransport Kft 100%, Egerlövő (HU)

 ( 740 )  Dr. Murányi István, Eger

 ( 541 )  Graefl-kastély Kétútköz

 ( 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  225.110

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 18 00190

 ( 220 )  2018.01.23.

 ( 732 )  Bábel Sajt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss és Lányi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Grillenyica

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek, sajtok.

 ( 111 )  225.111

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 18 00414

 ( 220 )  2018.02.12.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 41    Nevelés, szakmai képzés, konferenciák, szimpóziumok, kongresszusok, dijátadó ünnepségek szervezése és

 lebonyolítása, továbbá ezek hagyományos és elektronikus úton történő bemutatása.

 ( 111 )  225.112

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03855

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  CELERUS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Tahitótfalu (HU)

 ( 740 )  Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  225.113

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 18 00176

 ( 220 )  2018.01.22.

 ( 732 )  PepsiCo Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 )  CHEETOS MUSTACHE

 ( 511 )   30    Kukoricaalapú rágcsálnivalók, snack ételek.

 ( 111 )  225.114

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 02613

 ( 220 )  2017.08.17.

 ( 732 )  LaboCorp Group Korlátolt Felelősségű Társaság 50%, Budapest (HU)

 Laborc Sándor 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh László Alajos, Budapest

 ( 541 )  SAUPRO

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

nem gyógyszeres szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyszeres kozmetikumok, nem gyógyszeres

 hajszeszek; nem gyógyszeres fogkrémek.

 ( 111 )  225.115

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03975

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  Wong Chong Hoi, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benes Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  225.116

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 18 00066

 ( 220 )  2018.01.10.

 ( 732 )  Microdigit Mérnöki Iroda Kft 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes

 szoftverek.

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  225.117

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 18 00177

 ( 220 )  2018.01.22.

 ( 732 )  Kiss Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Táskák és esernyők; bevásárlótáskák; botszékek; dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők;

esernyőtokok, huzatok; hámok állatoknak; hátizsákok, hátitáskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak;

hétköznapi, utcai táskák; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; kerekes bevásárlótáskák, szatyrok;

kézitáskák; konferencia mappák; kulcstartó tokok; napernyők; névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók;

nyakörvek állatoknak; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; oldaltáskák, tarisznyák; poggyászcímke

 tartók; ruhák állatoknak; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; táskák, hátizsákok táborozóknak; útitáskák.

 24    Háztartási textíliák; ágyneműk és takarók; ágyterítők, ágytakarók; babahálózsákok; babatörlőkendők;

bútorhuzatok; címkék textilből; függönyök; fürdőkesztyűk; fürdőszobai vászonneműk, a ruházat kivételével;

hálózsákok; kötött szövetek; lobogók textilből vagy műanyagból; melegen ragasztható tapadó szövetek (vasalható

címkék); párnahuzatok; poháralátétek textilből; pohártörlő ruhák; törölközők; úti takarók, plédek; vásznak

 ülőbútorokhoz.

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

 ( 111 )  225.118

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03869

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  Sturovics Andrea, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  9    Digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

  16    Nyomdaipari termékek; tanítási és okataási anyagok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); online szórakoztatás; online kiadványok megjelenítése.

 ( 111 )  225.119

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 18 00057

 ( 220 )  2018.01.10.

 ( 732 )  Komor Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pajtás Ernő Koronaőr Ezredes Szituációs Lövész Emlékverseny

 ( 511 )   35    Lövészversenyekkel kapcsolatos reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.

 41    Kulturális célú versenyek szervezése és rendezése; lövészversenyek szervezése és rendezése; létesítmények

 rendelkezésre bocsátása lövészversenyek rendezéséhez.

 ( 111 )  225.120

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03216

 ( 220 )  2017.10.11.

 ( 732 )  Tóth Balázs Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gazdasági előrejelzések; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél

számára; pénzügyi auditálás piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és

működtetésében; segítségnyújtás; üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti információk; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzletszervezéssel kapcsolatos

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 36    Adóbecslések; adósságrendezési szolgáltatások; bérházak kezelése; biztosítási tanácsadás; értékek letétbe

helyezése; faktorálás ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

 ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; vagyonkezelés.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása (jogi szoláltatások); engedélyek jogi ügyintézése; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti

szolgáltatások jogi kutatás; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi

tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások); közbenjárás;

szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

 konzultáció.

 ( 111 )  225.121

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 18 00069

 ( 220 )  2018.01.11.

 ( 732 )  LP KULIGA COMPUTER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Benedek ügyvéd, Kecskemét

  

( 546 )

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.122

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03599

 ( 220 )  2017.11.07.

 ( 732 )  Lacerta Technologies Inc., Raleigh NC (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Szövet graftok; humán szövet allograftok; szövet implantátumok.

 ( 111 )  225.123

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03315

 ( 220 )  2017.10.19.

 ( 732 )  Major Gina, Hajdúböszörmény (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Eszközök, háztartási vagy szivacsok; kefék kefegyártáshoz edények és tárolóedények konyhai célokra;

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

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

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

 ( 111 )  225.124
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 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03590

 ( 220 )  2017.11.07.

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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 szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.125

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03589

 ( 220 )  2017.11.07.

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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 szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.126

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03324

 ( 220 )  2017.10.19.

 ( 732 )  Varga József Attila, Cegléd (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; férfi ruházat; női ruházat; gyermek ruházat; lábbelik; gyermek lábbelik; övek; kesztyűk;

 sapkák; sálak; fürdőruhák; úszódresszek; sportruházat.

 ( 111 )  225.127

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03470

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  American Airlines, Inc. 100%, Fort Worth, Texas (US)
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 ( 740 )  Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftverek adatszolgáltatási láncolatkezelő rendszerek konfigurálására, működtetésére és

felügyeletére történő használatra strukturált információk és azokhoz kapcsolódó adatok felvételének,

 feldolgozásának és továbbításának bevonására.

 35    Adatok összegyűjtése, szerkesztése és rendszerezése; üzleti adatelemzési szolgáltatások; üzleti adatok

szolgáltatása; kereskedelmi információs ügynökségek; adatfeldolgozás; adatkezelési szolgáltatások, nevezetesen

az információk és adatok összegyűjtése és elemzése az üzleti menedzsmentnek és utazási és szállítási adat

menedzsmentnek; adatok és adatbázisok vásárlása, nagykereskedelmi, kiskereskedelme és online értékesítése;

 hálózatépítés adatok és adatbázisok adás-vételére.

 38    Adatok globális számítógépes hálózat vagy az internet révén történő továbbítása és terjesztése; valós idejű

adatátvitel; üzemeltetési, karbantartási, berendezésfunkciós adatok biztosítása; adatközvetítés; üzenetek és adatok

elektronikus átvitele; többfelhasználós hozzáférés biztosítása az adatokhoz interneten keresztül a légi közlekedés

és szállítás területén; elektronikus adatcsere-szolgáltatások; online információszolgáltatás számítógépes

adatbázisból az interneten keresztül; az adatok gyűjtésével, feldolgozásával, szolgáltatásával és értékesítésével

 kapcsolatos számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása.

 39    Utazási adatok; utazási információ; szállítási adatok; információ szállítással kapcsolatban; repülőjáratok

érkezésével és indulásával kapcsolatos tájékoztatás; online számítógépes adatbázis biztosítása az utazási és

szállítási adatok terén; online számítógépes adatbázis biztosítása az utazási és szállítási információk terén;

 elektronikusan tárolt adatok (fizikai) tárolása.

 42    Számítógépes szoftver szolgáltatás adatszolgáltatási láncolatkezelő rendszerek konfigurálására,

működtetésére és felügyeletére történő használatra strukturált információk és azokhoz kapcsolódó adatok

 felvételének, feldolgozásának és továbbításának bevonására; elektronikus adattárolás.

 ( 111 )  225.128

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03473

 ( 220 )  2017.10.27.

 ( 732 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.129

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03476

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Tízpróba Magyarország Kft., Budaörs (HU)

  

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

reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat;

marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámfilmek előállítása; reklámanyagok terjesztése;

 reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

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

 sportversenyek rendezése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; testnevelés.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés; web oldalak alkotása és

 fenntartása mások számára.

 ( 111 )  225.130

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03477

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Tízpróba Magyarország Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat;

marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámfilmek előállítása; reklámanyagok terjesztése;

 reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

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

 sportversenyek rendezése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; testnevelés.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés; web oldalak alkotása és

 fenntartása mások számára.

 ( 111 )  225.131

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03478

 ( 220 )  2017.10.27.

 ( 732 )  Pechtol Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, karton, csomagolóanyagok.

  30    Cukrászsütemények, péksütemények, fagylaltok, parfék.

  43    Vendéglátás; élelmezés.

 ( 111 )  225.132

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03587

 ( 220 )  2017.11.06.

 ( 732 )  Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  millenáris campus

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  225.133

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03595

 ( 220 )  2017.11.06.

 ( 732 )  Soós Béla, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületkomplexumokkal kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan adminisztráció; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási

szolgáltatások; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi

szolgáltatások]; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan lízing és bérleti megállapodások ügyintézése;

ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési

szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások megbízásából]; ingatlanok

vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal

kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokkal kapcsolatos alkuszi szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos

számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;

ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség; ingatlanvagyonnal kapcsolatos információnyújtás; interneten

 keresztül történő ingatlanügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; kereskedelmi ingatlan kezelés.

 37    Általános építési vállalkozói szolgáltatások; építésfelügyelet; építés; építéscontrolling,

 kivitelezés-felügyelet; építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások.

 42    Mérnöki építési rendszerek tervezése; mérnöki és számítógépes mérnöki szolgáltatások; mérnöki tervezés és

konzultáció; tanácsadási szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; tervezéssel kapcsolatos mérnöki

 konzultáció.

 ( 111 )  225.134

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03602

 ( 220 )  2017.11.07.

 ( 732 )  Maraton Lapcsoport és Multivízió Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Zsuzsanna, Székesfehérvár

 ( 541 )  Budapesti 7 Nap

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok), prospektusok.

 ( 111 )  225.135

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03819

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  SEMMI EXTRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SEMMI EXTRA

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; alvómaszkok; atlétatrikók; bandana kendők; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók;

díszzsebkendők [ruházat]; egyenruhák; felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; ingek; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk

[ruházat]; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; partedlik, előkék, nem papírból;

pénztartó övek [ruházat]; pólók; pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sapkák, sapkaellenzők; sildek,
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 napellenzők [fejfedők]; strandcipők; strandruházat; úszósapkák; zoknik; zuhanyzó sapkák.

 35    Reklámozás, kereskedelmi szolgáltatások; árusító standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós szolgáltatások; élelmiszerek és élelmiszer

alapanyagok kiskereskedelme; emblémázott ajándéktárgyak kiskereskedelme; emblémázott ruházati cikkek

kiskereskedelme; emblémázott textil áruk kiskereskedelme; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; marketing

szolgáltatások; segítségnyújtás kereskedelmi és szolgáltató vállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták, áruminták, terjesztése; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási

 szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webshop üzemeltetés.

 43    Vendéglátás; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása vendéglátási céllal;

gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása vendéglátási céllal; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; sátrak kölcsönzése vendéglátási céllal; székek, asztalok,

 asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése vendéglátási célra; terembérlés találkozókhoz. rendezvényekhez;

 ( 111 )  225.136

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00024

 ( 220 )  2018.01.05.

 ( 732 )  Simplexxy Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  ADATSÓLYOM

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (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).

 ( 111 )  225.137

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03183

 ( 220 )  2017.10.09.

 ( 732 )  Rocska Ádám László 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Wortmann Judit, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  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.

  38    Távközlés.

 ( 111 )  225.138

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 02353

 ( 220 )  2017.07.21.

 ( 732 )  Grupa Topex Sp. z o.o. Sp. k., Warsawa (PL)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Vegyi, motorizációs, építészeti, ipari, fűtő, világító, hűtő, szaniter, dekorációs, író, festő, papír,

formatervezési, tudományos, hajózási, geodéziai, fényképészeti, kinematográfiai, optikai, súlymérő, mérő, jelző,

ellenőrző, életmentő, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, didaktikai célokra készített, elektromos,

áramátalakító, akkumulátoros, ellenőrző-irányító termékek, gépek és anyagmegmunkálók, szerszámok és

elektromos szerszámok, tűzoltó berendezések, a fent nevezett berendezésekhez tartozó alkatrészek és

felszerelések nagykereskedelme, kiskereskedelme, internetes értékesítése; fogyasztói panaszok kezelésének

szolgáltatásai; gazdasági tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen adminisztráció javítással és

szervizeléssel kapcsolatos szerződések terén, call center szolgáltatások, nevezetesen megrendelések, reklamációk

és ajánlatok feldolgozása; szervizelési ügyfélszolgálatok (hotline) biztosítása és vezetése az internet, a

mobiltelefonok vagy egyéb mobil berendezések felhasználói számára, nevezetesen tanácsadás a termékekkel

és/vagy a megrendelések fogadásával, a számlázással és a reklamációk kezelésével kapcsolatban, a javítás

aktuális állapotának közlése a szervizelési ügyfélszolgálaton (hotline) keresztül, a kapcsolatkezelés hosszú távú

tervezésével és kiépítésével kapcsolatos szolgáltatások motivációs és/vagy hűségprogramok segítségével,

hűségtervek, vásárlókat ösztönző tervek és promóciós tervek irányítása, marketinggel, hűségprogramokkal,

bónuszprogramokkal, kedvezményekkel kapcsolatos online tájékoztatás; információs fórum a fogyasztók

számára, áru-, érték- és ajándékutalványok, érték- és ajándékcsekkek, érték- és ajándékkártyák, árengedmények,

kuponok, kódok, értékfeltöltést lehetővé tevő hordozók elosztásának megszervezése mobiltelefonok, egyéb mobil

berendezések vagy az internet segítségével;játékok, versenyek, számsorsolások és reklámon alapuló szórakoztató

rendezvények megszervezése; marketing szolgáltatások; szóbeli és ajánló marketing szolgáltatások; marketing

mobiltelefonok, egyéb mobil berendezések vagy az internet segítségéve!; ajánlatok, promóció számítógépes

világhálón keresztül történő elhelyezésére, tárgyak eladására, cseréjére és viszonteladására szolgáló interaktív

internetes oldalak online kezelése; gazdasági tevékenységek tervezése és vezetése; adatgyűjtés kereskedelmi

ügyletekről; tanácsadás a szervezés, irányítás és promóció területén; reklámműsorok és reklámfilmek gyártásával

kapcsolatos szolgáltatások a rádió, a televízió, a film, az internet számára, reklámügynökségi szolgáltatások,

reklámszolgáltatások, reklámszolgáltatások számítógépes hálózaton keresztül; közönségkapcsolati ügynökség és

szolgáltatások; hirdetési idő és reklámfelület bérlése minden média felületen végezve; vásárok, aukciók,

licitálások, valamint kiállítások szervezése és kiszolgálása gazdasági és/vagy reklám célokból; irodai vagy
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kereskedelmi gépek és berendezések kölcsönzése; adatbázisok, mappák management szolgáltatásai; számítógépes

adatok összeállítása; információk rendszerezése a számítógépes adatbázisokban; áruk reklámozása-bemutatása

azok megvásárlása céljából, reklámkampányok vezetése; termékek és mintaanyagok forgalmazása reklám

célokból; vásári katalógusok, plakátok, prospektusok, promóciós és reklámanyagok kiadása és megjelentetése;

kereskedelmi információ; internetes eladások vezetése; újságelőfizetés, szövegfeldolgozás, sajtószemle

szolgáltatások; felmérések, piackutatás és piacelemzés lefolytatása, költségelemzés, közvélemény-kutatási

 statisztikák rendszerezése, online kitöltött kérdőívek alapján is.

 37    Kéziszerszámok, elektromos szerszámok, gépek, háztartási cikkek és készülékek, rádió és televízió

készülékek, elektromos és elektronikus, pneumatikus berendezések, fényképészeti és optikai berendezések, hang

és/vagy kép lejátszására, átadására és/vagy lejátszására alkalmas berendezések, adathordozók, adatfeldolgozó

számítógépek és eszközök, számítógépes periféria berendezések, irodai gépek és berendezések, világító-, fűtő-,

gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőző-, légkondicionáló berendezések kölcsönzése, javítása, karbantartása,

szervizelése és vizsgálata; építkezés; internethálózatok, telekommunikációs hálózatok építése, telepítése;

garanciális és a garancia lejártát követő szervizelés; építészeti tanácsadó szolgáltatások; gépek, berendezések,

klímaberendezések, elektronikus vagy klímarendszerek telepítése, karbantartása és javítása; szolgáltatások a

 vásári, kereskedelmi és reklám pavilonok, standok, boltok és boxok építése és telepítése terén.

 42    Informatikai szolgáltatások információ-cserére szolgáló interaktív platformokkal kapcsolatban, különösen

különféle kapcsolattartási információk; számítógépes oldalak bértárolása (hostingja), nevezetesen online

közösségi és kereskedelmi oldalak, regisztrált felhasználók számára elérhető elektronikus reklamációs platformok

tárolása az alábbi termékekkel kapcsolatos információk továbbítására: kéziszerszámok, elektromos szerszámok,

háztartási felszerelések, háztartási gépek, cikkek és készülékek, rádió- és televíziókészülékek, elektromos és

elektronikus berendezések, fényképészeti és optikai berendezések, hang és/vagy kép felvételére, átvitelére és

lejátszására alkalmas berendezések, adathordozók, adatfeldolgozó számítógépek és eszközök, számítógépes

periféria berendezések, irodai gépek és berendezések, világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőző-

és klímaberendezések; számítógépes adatbázisok összeállítása, minden fent említett szolgáltatás online is

biztosítva; adatbázis adminisztrátori szolgáltatások, tömeges levelezéshez való adatforrások felügyelete,

egyeztetése és ellenőrzése; interaktív információs panel biztosítása elektronikus hálózaton keresztül történő

terjesztésre, promócióra, eladásra és viszonteladásra szolgáló informatikai platform formájában (informatikai

szolgáltatások); internetszerverek üzemeltetése; javítás, szervizelés, karbantartás aktuális állapotára vonatkozó

információk átadására szolgáló informatikai platformok formájában létező interaktív információs panel kezelése;

 online számítógépes játékok biztonságossá tétele.

 ( 111 )  225.139

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03321

 ( 220 )  2017.10.19.

 ( 732 )  Vigadó Gasztronómia Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos

 szolgáltatások.

 ( 111 )  225.140

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03325

 ( 220 )  2017.10.18.

 ( 732 )  Pauer Csaba, Vértesszőlős (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9    Szemüveg, napszemüveg, sportszemüveg.

  18    Sporttáskák.

 25    Pólók, pulóverek, sporttáskák és baseball sapka, úszósapka, sportruházat, úszódressz fürdőruha, cipők,

 sportcipők.

 ( 111 )  225.141

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03329

 ( 220 )  2017.10.19.

 ( 732 )  PARÁD PARK HOTEL Gyógyidegenforgalmi és Szolgáltató Kft., Parád (Parádfürdő) (HU)

 ( 740 )  dr. Jenovai Petra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Bálok szervezése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; szabadidős létesítmények üzemeltetése; személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

 szórakoztatási szolgáltatások.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és

távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások;

 terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; csillapító kezelés; egészségfürdő

szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia; fizikoterápia; fodrászat; gyantás

szőrtelenítés; kiropraktika; manikűr; masszázs; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; szauna szolgáltatások;

 szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  225.142

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03333

 ( 220 )  2017.10.20.

 ( 732 )  Érdi Sport és Szolgáltató Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  225.143
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 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03334

 ( 220 )  2017.10.20.

 ( 732 )  Horváth Dávid, Földes (HU)

 ( 541 )  BIZTUP

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  225.144

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03712

 ( 220 )  2017.11.16.

 ( 732 )  Shanghai Yu Flay Milky Way Technology Co., Ltd., Shanghai (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    DNS chipek; fényképezőgépek [fényképészet]; televízió készülékek; központi processzor egységek

[processzorok]; okostelefonok; letölthető számítógépes szoftver-alkalmazások; refraktorok; chipek [integrált

 áramkörök]; szemüvegek; elektromos elemek, akkumulátorok.

 35    Kültéri reklámozás; televíziós reklámozás; számítógépes hálózaton történő online reklámozás; mások

termékei- és szolgáltatásai licencének kereskedelmi adminisztrációja; üzleti információ nyújtása egy weboldalon

keresztül; importexport ügynökségi szolgáltatások; kereskedelmi hirdetés másoknak; állásközvetítő irodai

 szolgáltatás; információk számítógépes adatbázisba rendezése; szponzorok felkutatása.

 ( 111 )  225.145

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03713

 ( 220 )  2017.11.16.

 ( 732 )  Alticor Inc., Ada, Michigan (US)

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

 ( 541 )  TRUWITHIN

 ( 511 )  5    Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők és táplálék-kiegészítők.

  32    Gyümölcsalapú italok készítéséhez haznált porok.

 ( 111 )  225.146

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03815

 ( 220 )  2017.11.27.

 ( 732 )  SEMMI EXTRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemények, kekszek; burritók; chips [gabonakészítmény]; chutney [fűszeres ízesítő];
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élelmiszer-ízesítők; előrecsomagolt szendvicsek; ételízesítő [fűszer]; lisztek és más gabonakészítmények;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; földimogyorós édességek; fűszerek, fűszeres szószok és pácok;

gabonaszeletek; gyömbérkenyér, mézeskalács; hot dogok [szendvicsek]; húsos piték; karamellák; kekszek,

rágcsálnivalók; kenyér; kerti gyógynövények, tartósított; kétszersültek; ketchup; marinádok [fűszeres pácok];

metélt tészta, nudli, galuska; müzli; palacsinták; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pesto [szósz]; piccalilli

(zöldséges, fűszeres szósz); quiche [tésztában sült sós sodó]; ramen [japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs alapú

rágcsálnivalók; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); sörecet; sütemények;

szendvicsek; szirupok és melasz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; taco; tésztában sült pástétom;

 tésztaöntetek; tortilla; vajas kekszek; zsemlék.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes üdítőitalok; asztali vizek; esszenciák italok előállításához; gyümölcslevek;

gyümölcsnektárok, alkoholmentes; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; kvasz [alkoholmentes

ital]; limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek [italok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; sörbetek [italok]; sörök; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; vizek [italok]; zöldséglevek

 [italok].

 43    Vendéglátás; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása vendéglátási céllal;

gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása vendéglátási céllal; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; sátrak kölcsönzése vendéglátási céllal; székek, asztalok,

 asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése vendéglátási célra; terembérlés találkozókhoz, rendezvényekhez.

 ( 111 )  225.147

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00022

 ( 220 )  2018.01.04.

 ( 732 )  Asztalka Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ASZTALKA

 ( 511 )   30    Sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek.

 35    Sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek kiskereskedelme; dísztárgyak kiskereskedelme; poharak,

 ivóedények és tárolók kiskereskedelme.

  43    Vendéglátás; helyszínek biztosítása rendezvényekhez.

 ( 111 )  225.148

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00710

 ( 220 )  2018.03.07.

 ( 732 )  Global Pack Hungary Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Fémalapú ragasztószalagok, ragasztós fémfóliák, alumínium öntapadós szalagok.

 16    Ragasztószalagok, öntapadós csomagolószalagok, nyomtatott és nyomtatás nélküli öntapadós

csomagolószalagok, szálerősített ragasztószalagok, üvegszálerősített ragasztószalagok, kétoldalas

ragasztószalagok, kétoldalas szőnyegragasztó szalagok, öntapadós maszkolószalagok, beltéri és kültéri

használatra szánt öntapadós maszkolószalagok, kézi ragasztószalag adagolók; minden fent említett áru barkács-,

 irodai és háztartási célra.

 17    Ragasztószalagok, öntapadós csomagolószalagok, nyomtatott és nyomtatás nélküli öntapadós

csomagolószalagok, szálerősített ragasztószalagok, üvegszálerősített ragasztószalagok, öntapadós szövetszalagok,

kétoldalas ragasztószalagok, kétoldalas szőnyegragasztó szalagok, öntapadós maszkolószalagok, beltéri és kültéri
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használatra szánt öntapadós maszkolószalagok, kézi ragasztószalag adagolók; minden fent említett áru

 tekintetében kivéve az orvosi, a barkács-, irodai és háztartási célú árukat.

 ( 111 )  225.149

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 01427

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  PENTA PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Aperisana, kizárólag gyógynövényekkel a szájfertőzések, szájnyálkahártya gyulladásai ellen.

 ( 511 )  5    Gyógynövényes zselé, krém.

 ( 111 )  225.150

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 02716

 ( 220 )  2017.08.29.

 ( 732 )  INVA Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Krisztián, Budapest

 ( 541 )  Inova bútor

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékól, és mindezek pótanyagaiból, vagy

 műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

 ( 111 )  225.151

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 02923

 ( 220 )  2017.09.18.

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

 ( 740 )  Antal András, Felsőörs

 ( 541 )  Designakadémia

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz; nyomdai

 betűkészletek és nyomóformák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

folyóiratok on-line publikálása; gyakorlati képzés [szemléltetések]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás biztosítása; oktatási információs

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

letötlhető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; tördelési szolgáltaások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése

 [oktatás vagy szórakoztatás].

 42    Honlaptervezési tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

 weboldalon keresztül.

 ( 111 )  225.152

 ( 151 )  2018.07.26.
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 ( 210 )  M 17 03322

 ( 220 )  2017.10.19.

 ( 732 )  Vigadó Gasztronómia Vendéglátó és Szolgáltató Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  VígVarjú étterem

 ( 511 )  43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos

 szolgáltatások.

 ( 111 )  225.153

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03471

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  American Airlines, Inc. 100%, Fort Worth, Texas (US)

 ( 740 )  Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftverek adatszolgáltatási láncolatkezelő rendszerek konfigurálására, működtetésére és

felügyeletére történő használatra strukturált információk és azokhoz kapcsolódó adatok felvételének,

 feldolgozásának és továbbításának bevonására.

 35    Adatok összegyűjtése, szerkesztése és rendszerezése; üzleti adatelemzési szolgáltatások; üzleti adatok

szolgáltatása; kereskedelmi információs ügynökségek; adatfeldolgozás; adatkezelési szolgáltatások, nevezetesen

az információk és adatok összegyűjtése és elemzése az üzleti menedzsmentnek és utazási és szállítási adat

menedzsmentnek; adatok és adatbázisok vásárlása, nagykereskedelmi, kiskereskedelme és online értékesítése;

 hálózatépítés adatok és adatbázisok adás-vételére.

 38    Adatok globális számítógépes hálózat vagy az internet révén történő továbbítása és terjesztése; valós idejű

adatátvitel; üzemeltetési, karbantartási, berendezésfunkciós adatok biztosítása; adatközvetítés; üzenetek és adatok

elektronikus átvitele; többfelhasználós hozzáférés biztosítása az adatokhoz interneten keresztül a légi közlekedés

és szállítás területén; elektronikus adatcsere-szolgáltatások; online információszolgáltatás számítógépes

adatbázisból az interneten keresztül; az adatok gyűjtésével, feldolgozásával, szolgáltatásával és értékesítésével

 kapcsolatos számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása.

 39    Utazási adatok; utazási információ; szállítási adatok; információ szállítással kapcsolatban; repülőjáratok

érkezésével és indulásával kapcsolatos tájékoztatás; online számítógépes adatbázis biztosítása az utazási és

szállítási adatok terén; online számítógépes adatbázis biztosítása az utazási és szállítási információk terén;

 elektronikusan tárolt adatok (fizikai) tárolása.

 42    Számítógépes szoftver szolgáltatás adatszolgáltatási láncolatkezelő rendszerek konfigurálására,

működtetésére és felügyeletére történő használatra strukturált információk és azokhoz kapcsolódó adatok

 felvételének, feldolgozásának és továbbításának bevonására; elektronikus adattárolás.

 ( 111 )  225.154

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03475

 ( 220 )  2017.10.27.

 ( 732 )  BP MAD Kft., Kisoroszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Információszolgáltatás utazással kapcsolatban; utazásszervezés; interneten keresztül történő utazással

 kapcsolatos információk biztosítása; interneten elérhető turisztikai információnyújtás.

 ( 111 )  225.155
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 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03488

 ( 220 )  2017.10.30.

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

 ( 740 )  dr. Gál Réka, Budaörs

 ( 541 )  Scan&Shop

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.156

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03604

 ( 220 )  2017.11.07.

 ( 732 )  Hunist International Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mándó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Anyagok fehérneműkhöz; arctörlő kendők textilből; bársony; bélésanyagok lábbelikhez; biliárdposztó;

cimkék textilből; előrajzolt anyagok hímzéshez; hálózsákok; kötött szövetek; lenszövetek; lobogók textilből vagy

műanyagból; műselyem szövetek; nyomdai alátétek szövetanyagból; párnahuzatok, vánkoshuzatok; pohártörlő

ruhák; rugalmas, elasztikus szövetek; selyemszövet; selyemszövetek nyomdai sablonokhoz; szövetek; takarók

kisállatok számára; textilanyagok lábbelikhez; törölközők; úti takarók, plédek; vászon matrachuzatok; zászlók

textilből vagy műanyagból; zseníliaszövet; bélések (szövetek); flanel (szövet); kalapbélések textilből, bevarrt;

 jersey (szövet); pamutkelmék, pamutanyagok; zsebkendők textilanyagokból.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; alvómaszkok; atlétatrikók; baba nadrágok (ruházat); ballonkabátok [ruházat];

bandana kendők; boák [nyakbavalók]; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik; bundák, szőrmék

[ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőorrok; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csuklyák,

kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

facipők; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők;

futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek;

fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák;

harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; hónaljvédők; horgászmellények; ingek; izzadságfelszívó

alsóruházat; bokacsizmák; cipőfelsőrészek; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hosszúnadrágok;

izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; japán kimonók; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik;

kalapáruk; kalap vázak; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros

ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábasok

[felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények [ruházat]; kötényruhák; lábbelik; lábszármelegítők;
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legging nadrágok, cicanadrágok; levehető gallérok; magas szárú lábbelik; mellények; melltartók; míderek; műbőr

ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek

[ruházat]; papírkalapok [ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek;

pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények;

 pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez.

 28    Baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; békatalpak úszáshoz;

biliárdasztal mandinerek; drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy

anélkül; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák; hótalpak; játékálarcok; játéklabdák,

játszólabdák; játékok; játékszerek; kesztyűk [játékok tartozékai]; könyökvédők [sportcikkek]; krikett táskák;

labdák játékokhoz; matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák];

ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; síkötések; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások;

 súlyemelő övek [sportcikkek]; szánkók [sportcikkek]; térdvédők [sportcikkek]; vívókesztyűk.

 ( 111 )  225.157

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03822

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OPTIMAL SOLUTION

 ( 511 )   36    Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  225.158

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03931

 ( 220 )  2017.12.07.

 ( 732 )  HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt., Téglás (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Energiaszolgáltatás; szállítási logisztikai szolgáltatások.

  43    Éttermi szolgáltatások; kávéházi szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás.

 ( 111 )  225.159

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 04055

 ( 220 )  2017.12.19.

 ( 732 )  Fejérváry Géza, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Társasjátékok; memória játékok; stratégiai játékok.

 ( 111 )  225.160

 ( 151 )  2018.07.25.
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 ( 210 )  M 16 01668

 ( 220 )  2016.05.17.

 ( 732 )  Eventhotels Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tésenyi Renáta Edit, Budapest

 ( 541 )  Velence Resort

 ( 511 ) 9    Magyarországi származású bébiőrök, egér-alátétek; egér [számítógép-periféria]; kompakt lemezek

[audio-video], letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok; mágneses adathordozók; mágneses személyazonosító

karkötők; pendrájvok [USB]; rajzfilmek; számítógépes játékszoftver; számítógépes szoftveralkalmazások,

 letölthető; számítógépperifériák; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok rögzített.

 16    Magyarországi származású asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók;

címerpajzsok [pecsétek papírból]; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák;

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

csomagolópapír; fényképtartók; festékkészletek [iskolai használatra]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;

hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írómappák; írószerek;

iskolaszerek [papíráruk]; kártyák; képek; képregények; kézikönyvek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, füzetek;

könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; másolópapír [papíráru]; matricák,

lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomdai betűk; nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; rajzeszközök; sablonok [papíráruk]; söröskorsó alátétek; szalvéták, papírból;

tálalátétek, tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali;

újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú

 sütéshez; zászlók papírból.

 18    Magyarországi származásúrnyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek

hordozására; iskolatáskák; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők

 hordozására; kézitáskák; napernyők; névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók.

 25    Magyarországi származású csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok [ruházat]; fejfedők

[kalapáruk]; fejszalagok [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák;

fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; ingek; jelmezek; köntösök, pongyolák; kötények [ruházat];

nyakkendők; nyaksálak [sálak]; papucsok; partedlik, nem papírból; pizsamák; pólók; sálak; sapka ellenzők;

 sapkák; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; zoknik.

 28    Magyarországi származású álarcok [játékszerek]; babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; bábuk,

marionettek; bingó kártyák; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek]; dobókockák [játékok]; dominójátékok;

játékkártyák; játék léggömbök; játékok; játékszerek; pinata [zsákbamacska-játék sajátos figurákkal]; plüss

 játékszerek; társasjátékok; trükkös játékok; zsetonok játékokhoz.

 30    Magyarországi származású csokoládé; csokoládéból készült tortadíszek; keksz; kekszek; marcipán;

 mézeskalács.

 32    Magyarországi származású ásványvizek; ásványvizek [italok]; limonádék; smoothie-k [gyümölcs- vagy

 zöldségitalok]; vizek [italok].

  36    Szállásügynökségek [apartmanok].

 39    Ajándékcsomagolás; autóbérlés; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; parkolási

szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; személyszállítás; személyszállítás taxival; termékek csomagolása;

utaskísérés; utasszállítás; utazásszervezés; vízi járművek kölcsönzése; vízi járművek tárolása; vízi járművel

 történő szállítás; vízi utazások szervezése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; coaching

[tréning]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

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

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; show-műsorok; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése; szimpóziumok
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szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; testnevelés, tornatanítás; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zene öszzeállítása.

 43    Bár szolgáltatások; éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása

(időleges ?); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése.

  44    Masszázs; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; törökfürdők.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.161

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 16 03110

 ( 220 )  2016.10.04.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

 ( 541 )  Turbó

 ( 511 ) 5    Diétás termékek vagy diétát támogató folyadékok, italok, italporok, gélek, kapszulák, tabletták,

 pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátum, granulátum tapaszok.

 29    Fehérjekészítmények és adalékok étkezési célra, fehérjetartalmú diétás desszertek, étrend kiegészítők,

vitamin készítmények, enzimek, diétás vagy diétát támogató fehérje tartalmú folyadékok, italok, italporok, gélek,

 kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátumok, granulátumok, fehérje chips.

 30    Diétás kekszek; snackek, dzsemek, krémek, pundingporok, kakaópor, csokoládépor, csokoládé, diétát

 támogató teák.

 ( 111 )  225.162

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 16 03954

 ( 220 )  2016.12.15.

 ( 732 )  Pro Excellence Management Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Grand Annamária Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pro Excellence

 ( 511 )  35    Adminisztratív könyvelés; adóbevallások elkészítése [könyvelés]; adóbevallások elkészítésével kapcsolatos

könyvelési tanácsadás; adótanácsadás [könyvelés]; adótervezés [könyvelés]; adóvisszatérítési tanácsadó

szolgáltatások [könyvelés]; adózással kapcsolatos konzultáció [könyvelés]; adózással kapcsolatos könyvelési

tanácsadás; könyvelés; könyvelés, könyvvizsgálat; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyveléssel

kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és

információnyújtás; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; követelésekkel kapcsolatos könyvelési szolgáltatások;

mérlegképes könyvelés; számítógépes könyvelés; számítógépesített könyvelési szolgáltatások; számlákkal

kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; számviteli, könyvelési szolgáltatások; üzleti könyveléssel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; humánerőforrás-menedzsment; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó

üzleti tanácsadás; marketing menedzsment tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás;

marketing tevékenységgel kapcsolatos üzleti konzultáció és menedzsment; menedzsment elszámolással

kapcsolatos szolgáltatások; menedzsment támogatás; menedzsment tanácsadás; modellek üzleti menedzsmentje;

 üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzletvezetési [menedzsment] szaktanácsadás.

 36    Adóbevallással kapcsolatos tanácsadás [nem könyvelés]; adótanácsadás [nem könyvelés]; adótervezés [nem

könyvelés]; adózási konzultációs szolgáltatások [nem könyvelés]; adózási szolgáltatások [nem könyvelés];
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pénzügyi tervezés és menedzsment; pénzügyi tanácsadási és menedzsment szolgáltatások; pénzügyi menedzsment

 szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi információs menedzsment és elemzési szolgáltatások.

 ( 111 )  225.163

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 00410

 ( 220 )  2017.02.08.

 ( 732 )  Pegán Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tarczay Áron, Budapest

 ( 541 )  TestSzobrász

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; árusító standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői

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

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

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; rádiós reklámozás;

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

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

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

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

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szponzorok felkutatása; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták

terjesztése; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési

szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

 számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások

[egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fitnesz órák vezetése;

gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése;

játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; modellt ülés művészek számára; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek biztosítása; oktatási információs

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

letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

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

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

 szervezése.

 ( 111 )  225.164
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 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 02654

 ( 220 )  2017.08.23.

 ( 732 )  Print-Positive Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Balázs & Bács Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

asztali futók papírból; asztali könyöklök; asztalneműk papírból; bónok, utalványok; hirdetőtáblák, papírból, vagy

kartonból; katalógusok; könyvecskék, brosúrák; levélzáró öntapadós ragasztókorongok; magazinok, revük

(időszaki lapok); műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; papír; papír alátétek; papír asztalterítők;

papírból készült szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók;

papírszalvéták; papírtörölközők; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók, pecsétbélyegek; pecsételő anyagok

papíripari használatra; plakátok, falragaszok, papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; poszterek;

prospektusok; söröskorsó alátétek; szemeteszsákok papírból, vagy műanyagból; szórólapok; tanítási oktatási

anyagok (kivéve készülékek, berendezések); újságok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók

 mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

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

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

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

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

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátás.

 ( 111 )  225.165

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03088

 ( 220 )  2017.09.29.

 ( 732 )  Duma-Corvin Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda (dr. Kelen Dóra), Budapest

 ( 541 )  Pesti Burger és Bár

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  225.166

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03089

 ( 220 )  2017.09.29.

 ( 732 )  T-Systems Magyarország Zrt. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest

 ( 541 )  CLIP

 ( 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.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  225.167

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03092

 ( 220 )  2017.09.29.

 ( 732 )  T-Systems Magyarország Zrt. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest

 ( 541 )  VANDA - Digitális gondolkodás, emberi válaszok Think digital, talk human

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

  38    Távközlés.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  225.168

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03384

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  VIKAJAB Kereskedelmi Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bánfi és Tamasi 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru, amely

 Belgiumból származik).

 ( 111 )  225.169

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03530

 ( 220 )  2017.11.06.

 ( 732 )  Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám és marketingtevékenységek; árubemutatók, fejlesztési eredmények bemutatása; üzleti és piaci

 információk nyújtása; piackutatás; kiállítások szervezése; outsourcing szolgáltatások.

 41    Szakmai képzések megszervezése és lebonyolítása; oktatások szervezése, beleértve szakmai képzéseket,

szakmai átképzéseket; szakértők képzése; coaching tréningek szervezése; szakmai klubok működtetése;

könyvkiadás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai területen együttműködések kialakítása

logisztikai területeken magyar és nemzetközi vonatkozásban; sport- és kulturális rendezvények szervezése és

 lebonyolítása.

 45    Egyesületek, szövetségek működtetése; alapítványok létrehozása és működtetése, amelynek fő feladata a

logisztika társadalmasítása, és ezen célok elérésének érdekében elősegíti és koordinálja a műszaki, közgazdasági,

 informatikai és más a logisztikát művelő szakemberek hatékony magyar és nemzetközi együttműködését.
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 ( 111 )  225.170

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03890

 ( 220 )  2017.12.01.

 ( 732 )  Miló Mária 50%, Tápióság (HU)

 Toldi Miklós 50%, Tápióság (HU)

 ( 541 )  Vasszamarak

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  225.171

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03995

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  KerékpárCity Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Kerékpárcity

 ( 511 )  12    Belső gumiabroncstömlők, biztonsági gyermekülések járművekhez, csomagtartók járművekhez, elektromos

kerékpárok, fékek kerékpárokhoz, fékpofák járművekhez (1), fékpofák járművekhez (2), féktárcsák, tárcsafékek

járművekhez, fogaskerekek kerékpárokhoz, gumiabroncs köpenyek, gumibelsők kerékpárokhoz, háromkerekű

áruszállító kerékpárok, járművek kerékküllői, javító felszerelések gumiabroncsbelsőkhöz, kerékagyak

járművekhez, kerékpárabroncs-karimák, kerékpár abroncsok, gumik, kerékpárcsengők, kerékpárkerekek,

biciklikerekek, kerékpár kitámasztók, stenderek, kerékpárkormányok, kerékpár küllők, kerékpár nyergek,

kerékpárok, kerékpáros táskák, biciklis táskák, kerékpárpedálok, kerékpárpumpák, kerékpár sárvédők, kerékpár

utánfutók, kerékpárvázak, kerékre rögzíthető küllődíszek, kerékrögzítő anyák, kosarak kerékpárokhoz,

küllővédők kerékpárokhoz, lábbal hajtható rollerek [járművek], láncok kerékpárokhoz, nyereghuzatok

kerékpárokhoz, nyeregtáskák kerékpárokhoz, sárhányók, tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz, triciklik,

 utánfutók kerékpárok szállítására.

 28    Álló edzőkerékpárok, szobabiciklik, fitnesz gépek, gördeszkák, görgők álló, mozdulatlan

edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez, görkorcsolyák, korcsolyák, könyökvédök [sportcikkek], triciklik

 gyermekek számára [játékok].

 ( 111 )  225.172

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00196

 ( 220 )  2018.01.23.

 ( 732 )  Giant Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Németh Katalin, Budapest

 ( 541 )  meat on fire

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatás.

 ( 111 )  225.173

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 04105

 ( 220 )  2017.12.21.

 ( 732 )  SP Brand Holding EEIG, Diegem (BE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   12    Gumiabroncsok járművek kerekeihez.

 ( 111 )  225.174

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03998

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  225.175

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03779

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  SK. DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Baski Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 111 )  225.176

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 04118

 ( 220 )  2017.12.22.

 ( 732 )  Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd., Yangzhou, Jiangsu (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Monokristályos szilikon; szilikon epitaxiális lapkák; integrált áramkörök; indukciós tekercsek; kondenzátorok
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(elektronika); tranzisztorok (elektronika); potenciométerek; félvezetők; mágnesesanyagok és eszközök;

 világítástechnikai ballasztok (áramkorlátozó elemek).

 ( 111 )  225.177

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 02890

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; 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;

keresőmotor-optimatizálás reklámozás céljából; relámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

 írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

 36    Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

 ingatlantulajdon kezelés; ingatlanügynökségek.

 ( 111 )  225.178

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03259

 ( 220 )  2017.10.12.

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

 Társaság, Sárrétudvari (HU)

 ( 740 )  Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  marhajó

 ( 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).

 ( 111 )  225.179

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03251

 ( 220 )  2017.10.11.

 ( 732 )  Madarasi Gyula, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); audió dizájn diffúzor.

 ( 111 )  225.180

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03876

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  Tornai Bence Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lukovits 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).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

 ( 111 )  225.181

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03877

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  Mlyn Kolarovo a.s., Kolárovo (SK)

 ( 740 )  Ugrai Ügyvédi Iroda, Szeged
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( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  225.182

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03991

 ( 220 )  2017.12.14.

 ( 732 )  Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Acetátok gyógyszerészeti célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; elsősegély dobozok, feltöltve;

fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; gumi gyógyászati célokra; kontaktlencse tisztító készítmények;

oldatok kontaktlencsékhez; orvosi alkohol (1); orvosi alkohol (2); sterilizáló készítmények; szemtapaszok

gyógyászati célokra; szemvizek; vatta gyógyászati célokra (1); vatta gyógyászati célokra (2); vattapálcikák

 gyógyászati célokra.

9    Diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; fénykibocsátó diódák [LED]; háromdimenziós

szemüvegek; hegesztőpajzsok; kalibráló gyűrűk; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék

[optika]; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lézerek nem gyógyászati célokra; nagyítók, lupék [optika];

napszemüvegek; objektívek [lencsék] optikák; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai karakterolvasók;

optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai üveg; precíziós

mérőműszerek; prizmák [optika]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; szemlencséket,

okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüveg; szemüvegek (1); szemüvegek (2);

 szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; vakításgátló szemüvegek.

  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; műszemek; oftalmométerek; oftalmoszkópok.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások;
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gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

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

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; marketing

szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

 ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása.

 ( 111 )  225.183

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03879

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  Mlyn Kolarovo a.s., Kolárovo (SK)

 ( 740 )  Ugrai Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  225.184

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03880

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  Mlyn Kolarovo a.s., Kolárovo (SK)

 ( 740 )  Ugrai Ügyvédi Iroda, Szeged
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( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  225.185

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 04119

 ( 220 )  2017.12.22.

 ( 732 )  SBGK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nexxen

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Biztosítás.

  39    Fuvarozás, áruszállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások.

 ( 111 )  225.186

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03645

 ( 220 )  2017.11.09.

 ( 732 )  HUNIKO-DENT Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Barzó Tímea ügyvéd, Miskolc

 ( 541 )  CIRKONLAB

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

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

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

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

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

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;

szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi áru).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  225.187

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03768

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  Turkovics Ilona Jolán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru.

 ( 111 )  225.188

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 04006

 ( 220 )  2017.12.14.

 ( 732 )  Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diétás élelmiszerek és orvosi használatra készült anyagok; emberi táplálék-kiegészítők; étrend-kiegészítő

 italok.

 ( 111 )  225.189

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00310

 ( 220 )  2018.01.31.

 ( 732 )  Pannon Porcelán Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Pécsről származó porcelán csempék.

 21    Pécsről (Magyarország) származó porcelánok; Pécsről (Magyarország) származó porcelándíszek; Pécsről

(Magyarország) származó porcelándobozok; Pécsről(Magyarország) származó porcelánszobrok; Pécsről

(Magyarország) származóporcelán tojások; Pécsről(Magyarország) származó porcelán mellszobrok; Pécsről
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(Magyarország) származó porcelán emléktáblák; Pécsről(Magyarország) származó porcelán dísztáblák; Pécsről

(Magyarország)származó porcelán műtárgyak; Pécsről (Magyarország) származó szobrocskák porcelánból;

Pécsről (Magyarország) származó porcelánból készült díszszobrok; Pécsről (Magyarország) származó

porcelánáruk díszítő célokra; Pécsről (Magyarország) származó porcelánból készült díszes modellek; Pécsről

(Magyarország) származó porcelánból készült díszes figurák; Pécsről(Magyarország) származó porcelánból

készült díszes szobrocskák; Pécsről (Magyarország) származó porcelánból készült információs táblák; Pécsről

(Magyarország) származó művészeti tárgyak porcelánból; Pécsről(Magyarország) származó porcelán virágtartók;

Pécsről (Magyarország) származó porcelán díszcserepek; virágcserepek porcelánból; Pécsről(Magyarország)

származó porcelán kávéskészletek; Pécsről (Magyarország) származó porcelán tálcák; Pécsről(Magyarország)

származó porcelán bögrék; Pécsről (Magyarország) származó dekoratív porcelán; Pécsről

(Magyarország)származó porcelán dísztárgyak; Pécsről (Magyarország) származó porcelán tortadíszek; Pécsről

 (Magyarország) származó porcelán poháralátétek, csészealjak.

  42    Pécsen (Magyarország) történő porcelántervezés.

 ( 111 )  225.190

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03663

 ( 220 )  2017.11.13.

 ( 732 )  Dr. Jakab Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 )  Comfort Dental

 ( 511 )   41    Fogászati továbbképző tanfolyamok biztosítása; fogászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 44    Fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászati tanácsadás; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás;

fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat;

 fogászat; fogászati szolgáltatások; szájsebészeti szolgáltatások; szájsebészet.

 ( 111 )  225.191

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00076

 ( 220 )  2018.01.11.

 ( 732 )  Batthyány Családi Örökség Alapítvány 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Batthyány-Schmidt Margit, Budapest

 ( 541 )  Batthyány

 ( 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).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.192

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03993

 ( 220 )  2017.12.14.

 ( 732 )  Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Acetátok gyógyszerészeti célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; elsősegély dobozok, feltöltve;

fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; gumi gyógyászati célokra; kontaktlencse tisztító készítmények;

oldatok kontaktlencsékhez; orvosi alkohol (1); orvosi alkohol (2); sterilizáló készítmények; szemtapaszok

gyógyászati célokra; szemvizek; vatta gyógyászati célokra (1); vatta gyógyászati célokra (2); vattapálcikák

 gyógyászati célokra.

9    Diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; fénykibocsátó diódák [LED]; háromdimenziós

szemüvegek; hegesztőpajzsok; kalibráló gyűrűk; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék

[optika]; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lézerek nem gyógyászati célokra; nagyítók, lupék [optika];

napszemüvegek; objektívek [lencsék] optikák; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai karakterolvasók;

optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai üveg; precíziós

mérőműszerek; prizmák [optika]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; szemlencséket,

okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüveg; szemüvegek (1); szemüvegek (2);

 szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; vakításgátló szemüvegek.

  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; műszemek; oftalmométerek; oftalmoszkópok.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások;

gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

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

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; marketing

szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

 ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása.

 ( 111 )  225.193

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00430

 ( 220 )  2018.02.12.

 ( 732 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

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

 ( 541 )  Poli-Farbe - Mi Iskolánk Bajnoka

 ( 511 )  35    Marketing szolgáltatások, reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés, üzleti információk

 nyújtása, promóciók szervezése.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete;

épületek belső tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; külső és belső festés; épületek felújítása,

 teremfelújítás, tornatermek felújítása.
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 41    Kulturális és művészeti célú kiállítások és rendezvények szervezése; kulturális tevékenységek és

szolgáltatások; jótékonysági rendezvények, alkotóműhelyek, eszmecserék, konferenciák, kongresszusok,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; elektronikus és nem elektronikus könyvek és kiadványok kiadása;

 szórakoztatás, közösségi játékok szervezése.

 ( 111 )  225.194

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03894

 ( 220 )  2017.12.04.

 ( 732 )  Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  LipoProtectosol

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás, étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.

 45    Egyénre szabott életmód tanácsadás, állapotfelmérés, diagnosztika, egyéni igények szerinti terápiák,

 egészségügyi tanácsadás, életmód klubszolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  225.195

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03889

 ( 220 )  2017.12.01.

 ( 732 )  UNION STAR International Holdings Limited 100%, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (HK)

 ( 740 )  Dr. Babiczky Andrea Ügyvédi Iroda, Gödöllő

 ( 541 )  SMART THERAPY Disc

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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.

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;

 szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  225.196

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03881

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2039



 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  Mlyn Kolarovo a.s., Kolárovo (SK)

 ( 740 )  Ugrai Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  225.197

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03771

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  Fehér Attila, Solymár (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GammaJoint

 ( 511 )  6    Fém kapcsoló elem; fém dilatációs elem padlókhoz.

 ( 111 )  225.198

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03112

 ( 220 )  2017.10.03.

 ( 732 )  "HARANGOD-MAG" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Megyaszó (HU)

 ( 740 )  dr. Rakaczki Tamás, Miskolc

 ( 541 )  TOKAJ VICINITAS MEAT

 ( 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; állati

velő táplálkozási célra; angolszalonna; disznóhús; disznózsír; fagyasztva szárított hús; húskivonatok; húsok (l);

húsok (2); hús, tartósított (l); hús, tartósított (2); kocsonyák; kolbász (l); kolbász (2); liofilizált hús; máj;

májpástétom; pacal; sonka; sózott hús; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; vadhús; virslik;

zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok élőállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre;

 angolszalonna.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2040



 ( 111 )  225.199

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03109

 ( 220 )  2017.10.03.

 ( 732 )  dr. Szeidl Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vukovári Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); elektronikus kiadványok (szerkesztés); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmek feliratozása; fordítás és tolmácsolás;

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

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási

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

online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése

 és lebonyolítása; tolmács szolgáltatások; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 111 )  225.200

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03662

 ( 220 )  2017.11.13.

 ( 732 )  Valeant Pharmaceuticals Ireland 100%, Dublin (IE)

 ( 740 )  Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dozopticum

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; szemészeti gyógyszerek; dorzolamid tartalmú gyógyszer szemcsepp

 formában.

 ( 111 )  225.201

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03761

 ( 220 )  2017.11.21.

 ( 732 )  Sipőcz Pál, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Jégtelenítők; jégtelenítő folyadékok; jég mentesítők; csúszás gátló anyagok; útszóró anyagok pehely, szilárd,

 granulátum és folyékony formában.

  35    Kereskedelmi ügyletek; jégtelenítő, jégmentesítő, csúszásgátló és útszóró anyagok kereskedelme.

 ( 111 )  225.202

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03766

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  Szilveszter Tibor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ahol a biztosítás (új) értelmet nyer.

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.203

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03767

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  Szilveszter Tibor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.204

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03769

 ( 220 )  2017.11.21.

 ( 732 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Perger Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  39    Utazásszervezés.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.205

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03775

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.206

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03776

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Baski Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.207

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03878

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  Mlyn Kolarovo a.s., Kolárovo (SK)

 ( 740 )  Ugrai Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  225.208
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 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 02994

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  A & P Company Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lengyel Norbert, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Aszalt gyümölcsök, ehető magvak.

  30    Gumicukrok, édességek.

  31    Feldolgozatlan magvak és gyümölcsök.

 ( 111 )  225.209

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03248

 ( 220 )  2017.10.11.

 ( 732 )  Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

  

( 546 )

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényasítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

 ( 111 )  225.210

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03528

 ( 220 )  2017.11.06.

 ( 732 )  Reisz Attila, Budapest (HU)

 Reisz Szilvia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Serfőző Henrik, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás.

 ( 111 )  225.211

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03774

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  Bagdi Annabell Malinda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
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 hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

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

 kivételével; anyagok művészek számára és rajzeszközök; tanítási és oktatási anyagok.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; videojátékok.

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

 ( 111 )  225.212

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03777

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Baski Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.213

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03778

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  SK. DRINK Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Baski Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 111 )  225.214

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03885

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  Bart Dániel 40%, Budapest (HU)

 Kósa Kolos 40%, Budapest (HU)

 Kuczora Edina 20%, Balatonfenyves (HU)

 ( 740 )  Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.215

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 01250

 ( 220 )  2017.04.18.

 ( 732 )  Téglás Gergely egyéni vállalkozó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vásárhelyi & Bodoki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  biofilm.hu

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

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; filmek

feliratozása;filmgyártás, kivéve reklámfilmek; fordítás és tolmácsolás;oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgálatások;on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;online, nem letölthető videók biztosítása.

 42    Grafikai tervezés; szerver hoszting, szerver bérlés;szakszövegek írása; szoftvertervezés; tudományos

 kutatás;weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  225.216

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03310

 ( 220 )  2017.10.18.

 ( 732 )  Tranzisztor Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BestFM

 ( 511 )   38    Internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; rádiós műsorszórás.

 ( 111 )  225.217

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 02643

 ( 220 )  2017.08.21.

 ( 732 )  MB ELIT LUXURY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  László Sándor, Szentendre
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( 546 )

 ( 511 )   12    Elektromos járművek; fejtámaszok járműülésekhez; önvezető autók.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok

igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások;

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

honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti menedzsment; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

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

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik félszámára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kiszervezett vállalatirányítás;

konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing

szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok

frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; személyzet

kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása telemarketing szolgáltatások; televíziós

reklámozás; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

 tanácsadási szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 39    Autóbuszkölcsönzés; autóbuszok működtetése; autókölcsönzés; autómegosztási szolgáltatások; autós

útbaigazítás nyújtása utazáshoz; autószállítás; csomagkézbesítés, csomagszállítás; futárszolgálatok [üzenetek

vagy áruk küldésére]; fuvarozás, áruszállítás; garázsok bérlése; gépkocsi tetőcsomagtartók kölcsönzése;

helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazással kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban;

járművek kölcsönzése és bérbeadása; közlekedési információ; mentési szolgáltatások; műszaki mentés

meghibásodott járművek részére; navigációs rendszerek bérbeadása; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek

bérbeadása; sofőrszolgáltatás; szállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások városnéző

 körutakhoz; szállítási ügynökség; taxi szolgáltatások; utazás és utasok szállítása; vontatás; vontatás [szállítás].

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés; elektronikus adattárolás E0239

energiatakarékossági tanácsadás; gépjármüvek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság]; grafikai

tervezés; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében;
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tionlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; környezetvédelemmel

kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások;

minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi

szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás

keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoflvertelepítés; szoftvertervezés;

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; tudományos kutatás; weboldal készítési

 és karbantartási szolgáltatás.

 ( 111 )  225.218

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03467

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  AUTÓKER HOLDING zRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Autóker Holding Zrt., a megbízható ingatlanfejlesztő.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 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).

 ( 111 )  225.219

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03683

 ( 220 )  2017.11.15.

 ( 732 )  Horváth György, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek, kovácsolt acél, kovácsolt fémötvözetekből készült rózsák,

 dísztárgyak.

 40    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek, kovácsolt acél, kovácsolt fémötvözetekből készült rózsák,

 dísztárgyak gyártása harmadik fél részére.

 ( 111 )  225.220

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03814

 ( 220 )  2017.11.27.

 ( 732 )  Kiss Ákos Zoltán 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   28    Sportcikkek .

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  225.221

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03925

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Tóth Norbert Tamás 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 ( 111 )  225.222

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 16 02663

 ( 220 )  2016.08.17.

 ( 732 )  Vanity Fair, Inc., Bowling Green, Kentucky (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EXQUISITE FORM

 ( 511 )   25    Fehérnemű.

 ( 111 )  225.223

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00343

 ( 220 )  2018.02.05.

 ( 732 )  Balogh Ádám Mihály 50%, Budapest (HU)

 Tóth Gergely László 50%, Vállus (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

 ( 111 )  225.224

 ( 151 )  2018.07.26.
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 ( 210 )  M 18 00348

 ( 220 )  2018.02.06.

 ( 732 )  CHAMPEST Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Anas Alshami, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek, eszenciaolajok.

  21    Fésük és szivacsok, üveg, pocelán.

  35    Kereskedelmi ügyletek, reklámozás.

 ( 111 )  225.225

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03918

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények; kalácsok; tésztafélék.

 ( 111 )  225.226

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03920

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények; kalácsok; tésztafélék.

 ( 111 )  225.227

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03928

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Hantosi Bálint, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  225.228

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 04027

 ( 220 )  2017.12.18.
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 ( 732 )  MikroCredit Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Bankügyletek lebonyolítása; finanszírozási szolgáltatás; kölcsön (finanszírozás).

 ( 111 )  225.229

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 04143

 ( 220 )  2017.12.29.

 ( 732 )  Asztalosné Prokisch Lilla, Debrecen-Józsa (HU)

 ( 740 )  dr. N. Nagy Bernadett, Budapest

 ( 541 )  FreeFrom Glulu's

 ( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.230

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03585

 ( 220 )  2012.06.08.

 ( 732 )  E.ON SE, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Világítókészülékek; lámpák; villanykörték; LED-diódás világító berendezések.

 ( 111 )  225.231

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03680

 ( 220 )  2017.11.13.

 ( 732 )  Karakó István, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Életmód-életvezetéssel kapcsolatos, oktatás, képzés, gyakorlati képzés tanácsadás, szemléltetés,

 klubszolgáltatás, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
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 ( 111 )  225.232

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03796

 ( 220 )  2017.11.24.

 ( 732 )  Hrivnák Tünde Zsuzsanna, Budapest (HU)

 Gulyás Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lakatos Jenő, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  225.233

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03799

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  May József, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek, kiadványok.

  41    Könyvkiadás.

 ( 111 )  225.234

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03802

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  Tom Market Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  225.235

 ( 151 )  2018.07.26.
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 ( 210 )  M 17 03811

 ( 220 )  2017.11.24.

 ( 732 )  Neltner Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Elektromosan fűtött lábzsákok; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak;

foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromos lámpák; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák;

lámpaoszlopok (utcai); lámpások világításra;lámpaüvegek; elektromos kínai lampionok; elektromosan fűtött

zoknik; LED-diódás világító berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő

berendezések; légkondicionáló berendezések; légszárítók; légszárító berendezések;légszűrő berendezések;

légszűrők légkondicionálókhoz; légtisztító készülékek és gépek; levegő szagtalanító készülékek; malátapörkölő

gépek; melegítő lapok; elektromos melegvizes palackok; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák;

merülőforralók;mikrohullámú sütők főzéshez; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; mosogató,

mosdó egységek; mosogató, mosdó egységek (nem bútorok); konyhai mosogatók; mosogatók, mosdók;

multifunkciós főzőkészülékek; napkemencék; napkollektorok (fűtés);nyársak roston sütéshez; nyársforgató

készülékek; olajégők; olajlámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; olajtisztító készülékek; elektromos

ostya-/gofrisütők; örvényfürdő spa berendezések; pecsenyesütő készülékek; pezsgőfürdők; hidromasszázs,

pezsgőfürdőberendezések; polimerizációs berendezések; kávépörkölőgépek; dohánypörkölő gépek;

radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok; konvektorok (radiátorok, fűtőtestek); radiátorok

központi fűtéshez; világítókészülékek, reflektorok;rostok, grillsütők; eldobható sterilizációs zacskók;

sterilizátorok; sütőkemencék; nyársak sütőkhöz roston sütéshez; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok

vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez;

szagtalanító készülékek nem személyes használatra; szárítóberendezések; párologtató készülékek, evaporátorok;

szárítókészülékek és berendezések;szauna fürdőberendezések; elszívóernyők; szellőző (légkondicionáló)

berendezések; szoláriumok; elektromos fűtésű szőnyegek; ivóvízszűrők; elektromos fűtésű takarók, nem

gyógyászati használatra; textilgőzölők; tisztaszobák (egészségügyi berendezések);toalettek (WC-k); tömítőgyűrűk

vízcsapokhoz; tűzhelyek, konyhai tűzhelyek; ultraibolya sugárzók nem gyógyászati használatra; UV-lámpák nem

gyógyászati használatra; úszómedence-klórozó berendezések; vécékagylók; vécéülőkék;

ventilátoroklégkondicionáláshoz; ventilátorok (légkondicionáló berendezések részei); világító berendezések és

készülékek; világító házszámok; villanyfőzőlapok; villanykörték; vízellátó készülékek; víz elosztására szolgáló

berendezések (automata); automata vízelosztóberendezések; vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések;

vízforralók, autogejzírek és fürdőszobai melegítők; vízforralók; vízhűtő berendezések; vízlágyító készülékek és

berendezések; vízmelegítők (készülékek); vízporlasztó fej csapra; szórófejszerelvények (zuhanyzók részei);

szórófej szerelvények (szaniter berendezések részei); öntöző szórófejek; víztisztító berendezések, vízderítő

berendezések; víztisztító készülékek és gépek; szaniterek és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték

tartozékok;vízkezelő berendezések; vízsterilizáló berendezések; vízszűrő berendezések; lávakövek grillezéshez;

WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék; zuhanyok; zseblámpák, elektromos; zsebmelegítők; huzatszabályzók

(fűtés); légkezelő berendezések;hűtőberendezések/hűtőgépek; hűtőgépek és hűtőberendezések; hűtőgépek;

hűtőkészülékek; mélyhűtő készülékek; hűtőberendezések; hűtőpultok; hűtőszekrények; hűtőtartályok; WC-k,

vécék; szaniteráruk; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére;italhűtő berendezések; ívlámpák;

izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; izzószálas égők; ágymelegítők; akvárium melegítők; akváriumi

szűrőberendezések; akvárium szűrők; akváriumi világítótestek; arcgőzölő készülékek (szaunák); biztonsági
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lámpák;biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok

(kivéve gépek részei); búvárlámpák; elektromos cumisüveg melegítők; csapok; csillárok; csíraölő égők; csíraölő

lámpák a levegő tisztításához; egészségügyikészülékek és berendezések; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek;

elektromos joghurtkészítők; elektromos gőzölők főzéshez; centrifugák (szárítógépek) mosodai használatra;

elektromos ventilátorok személyes használatra; élelmiszerhulladékok vízelvonásáraszolgáló készülékek;

elszívóernyők, konyhai; fagyasztók; fénycsövek; fénycsövek világításra; fertőtlenítő-adagolók toalettekhez;

fertőtlenítő készülékek, berendezések; folyadékhűtő berendezések; forróvíztartályok; elektromos főzőedények,

fazekak;elektromos kukták, főzőedények; elektromos főzőeszközök, főzőedények; főzőedények és

főzőberendezések; főzőlapok; platnik; fürdőszobai melegítők; füstölőkészülékek, fumigációs berendezések, nem

gyógyászati használatra; fűtőberendezések; fűtőelemek,fűtőtestek; Fűtőbojlerek/-kazánok; fűtőkészülékek;

fűtőkészülékek és -berendezések; elektromos fűtőszálak; fűtött bemutató pultok; gázégők; gázgyújtók;

gázkazánok, gázbojlerek; gázlámpák; gőzfejlesztő berendezések; gyorsfőzők, elektromos; elektromosnyeles

serpenyők; hajszárítók; gömblámpák; asztali lámpákhoz való lámpaernyők; háztartási hűtőgépek,

hűtőszekrények; Hűtőkészülékek és berendezések; hordozható elektromos hőlégszárítók; hőlégbefúvásos,

vízszintesen elhelyezett fűtőberendezések;hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett hengeres fűtőberendezések;

hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett, hordozható fűtőberendezések; hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett,

hordozható hengeres fűtőberendezések; hőpárnák, elektromos nemgyógyászati használatra; hőszabályozó

szelepek (fűtőberendezések részei); Hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; jégkészítő

gépek; jégtároló berendezések; kályhák (fűtőkészülékek); kandallók; kávéfőzőgépek, elektromos;

kávéfőzők,elektromos; kávépörkölő készülékek; sütők/kemencék; kemencékhez samottbélések; automata

kenyérkészítő gépek háztartási célokra; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek; kerékpár-fényszórók; kerékpár lámpák;

 keresőlámpák, zseblámpák.

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; közvélemény-kutatás; Reklám és

marketing; Áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactérbiztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; pay per click

(PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítés; árverési értékesítés megszervezése;

árverési értékesítések megvalósítása; beszerzői szolgáltatások (árukilletve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek); internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; reklámanyagok terjesztése postai

úton; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; nyomtatott promóciósanyagok

terjesztése postai úton; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése és rendezése;információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; Reklámszövegírás; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

számítógépesített üzleti nyilvántartás; üzleti nyilvántartásokvezetése; vállalati nyilvántartások vezetése;

információs nyilvántartás vezetése; információk számítógépes nyilvántartásba való gyűjtése; számlakivonatok

összeállítása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelésekügyintézése;

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

 reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben;

összeköttetések analóg és digitális számítógépes terminálokon keresztül; távközlési csatornák biztosítása

távvásárláshoz; telekommunikációs csatlakozások internethez vagy adatbázisokhoz való biztosítása;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; konzultációs, információs és

tanácsadási szolgáltatások telekommunikáció területén; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

 üzenetek küldése; elektronikus levelezés, e-mail.

 ( 111 )  225.236

 ( 151 )  2018.07.26.
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 ( 210 )  M 17 03460

 ( 220 )  2017.10.27.

 ( 732 )  ARÉNA MÉDIA Consulting és Sportmarketing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁGOSTON Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

 ( 111 )  225.237

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03461

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  CSALÁDFA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hegyvári Sándor, Budapest

  

( 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).

 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).

 ( 111 )  225.238

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 02642

 ( 220 )  2017.08.17.

 ( 732 )  Péterfi Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis & Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Privátszféra

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.239

 ( 151 )  2018.07.26.
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 ( 210 )  M 17 02828

 ( 220 )  2017.09.11.

 ( 732 )  Spasic Vladimir, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szánthó Pál, Budapest

 ( 541 )  Budapestxplore Pass

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  225.240

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03311

 ( 220 )  2017.10.18.

 ( 732 )  Csányi Attila, Nagykanizsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi lábbeli; lábbelik; női lábbeli; női lábbelik.

 35    Lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  225.241

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03697

 ( 220 )  2017.11.15.

 ( 732 )  Frank Ildikó Eszter, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros adathordozók, DVD-k.

  16    Könyvek, kiadványok.

  41    Nevelés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek, gyerekszínházi szolgáltatások.

 ( 111 )  225.242

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03690

 ( 220 )  2017.11.15.

 ( 732 )  Tolnagro Kft. 100%, Szekszárd (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; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

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

 ( 111 )  225.243

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03309

 ( 220 )  2017.10.18.

 ( 732 )  dr. Mátyás Péter, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.244

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 02834

 ( 220 )  2017.09.12.

 ( 732 )  VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Fenesi Balázs, Kaposvár

 ( 541 )  SURGISCOP

 ( 511 )   10    Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; endoszkópos kamerák gyógyászati célokra.

 ( 111 )  225.245

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 00632

 ( 220 )  2017.02.22.

 ( 732 )  BUPARKING Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Feltesszük a térképre

 ( 511 )  9    Parkolást támogató eszközök, szoftverek, számítógépes szoftveralkalmazások.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  39    Parkolási szolgáltatások.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  225.246

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 02833

 ( 220 )  2017.09.12.

 ( 732 )  Chen Wenhao, Budapest (HU)

 ( 740 )  Küller Andrea, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   37    Tapétázás.

 ( 111 )  225.247

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03699

 ( 220 )  2017.11.16.

 ( 732 )  Trunkos András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Albert Tamás, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok, kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  225.248

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03795

 ( 220 )  2017.11.24.

 ( 732 )  Barabási István, Debrecen (HU)

 Ferenczi Imre, Mikepércs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Magyarországról származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 35    Magyarországgal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

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

 41    Magyarországgal kapcsolatos nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.249

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03806

 ( 220 )  2017.11.23.

 ( 732 )  Nádudvari Élelmiszer Kft. 1/1, Nádudvar (HU)

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

 ( 541 )  Nádudvari - A vidék íze

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  225.250

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03807

 ( 220 )  2017.11.24.

 ( 732 )  Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség 100%, Tószeg (HU)
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 ( 740 )  Holló & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.

  41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  225.251

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03812

 ( 220 )  2017.11.27.

 ( 732 )  Szóró Kft., Sülysáp (HU)

 ( 740 )  Szóró József, Sülysáp

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.252

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03915

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények; kalácsok; tésztafélék.

 ( 111 )  225.253

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03916

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények; kalácsok; tésztafélék.

 ( 111 )  225.254

 ( 151 )  2018.07.26.
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 ( 210 )  M 17 03917

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények; kalácsok; tésztafélék.

 ( 111 )  225.255

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03919

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények; kalácsok; tésztafélék.

 ( 111 )  225.256

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03924

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  X-Profit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    WAN [nagy kiterjedésű hálózati] operációs szoftverek; vpn [virtuális magánhálózati] operációs szoftverek;

üzletvezetési szoftverek; üzemautomatizálási szoftverek; üzleti technológiai szoftverek; szoftverfejlesztési készlet

[sdk]; szoftverek üzleti adatok elemzéséhez; szoftverek üzleti tranzakciók feldolgozásához; szoftverek online

ügyletek közvetítéséhez; szoftverek internetes hozzáférésekhez; szoftverek információk kereséséhez és

visszakereséséhez számítógép hálózaton keresztül; szoftverek globális kommunikációs hálózaton lebonyolított

kereskedelemhez; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek elektronikus vezetőtámogató

rendszerekhez; szoftverek adósság behajtásához; szoftverek a másoknak teljesített és másoktól jövő elektronikus

fizetések feldolgozásához; szoftver táblagépekhez; szoftver csomagok; számítógéppel támogatott gyártási

szoftverek; számítógépes világhálózatokon történő böngészést lehetővé tévő számítógépes szoftverek;

számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógépes szoftverplatformok;

számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; számítógépes szoftverek webhelyek létrehozására és tervezésére;

számítógépes szoftverek vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz; számítógépes szoftverek üzleti célokra;

számítógépes szoftverek többfelhasználós hozzáférés lehetővé tételére egy globális számítógépes információs

hálózathoz; számítógépes szoftverek számítógépes szoftverfejlesztéshez; számítógépes szoftverek, rögzített;

számítógépes szoftverek piaci információk elemzéséhez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek

kidolgozásához; számítógépes szoftverek piaci információk feldolgozásához; számítógépes szoftverek dinamikus

weboldalak létrehozásához; számítógépes szoftverek dokumentum menedzsmenthez; számítógépes szoftverek

adattárolás automatizálásához; számítógépes szoftverek adatbázisokhoz való hozzáférés engedélyezéséhez;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftver tartalmak vezeték nélküli átadásához;

számítógépes szoftver programok táblázatkezeléshez; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez;

számítógépes szoftver irodai gépek és berendezések távirányításához; számítógépes szoftver információk és

adatok kereshető adatbázisának létrehozására; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes programok
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[letölthető szoftverek]; számítógépes kommunikációs szoftverek, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára a

bankszámla-információkhoz való hozzáférést és banki tranzakciók végzését; számítógépes interfész szoftver;

számítógépes kereső szoftverek; számítógépes hálózat használóinak összekapcsolására szolgáló kommunikációs

szoftver; számítógépes elektronikus kereskedelmi szoftverek, melyek lehetővé teszik a felhasználóknak

elektronikus üzleti tranzakciók lebonyolítását egy globális számítógépes hálózaton keresztül; számítógépes

e-kereskedelmi szoftver; számítástechnikai szoftverek mobiltelefonokhoz; pénzügyi tranzakciók kezelésével

kapcsolatos számítógépes szoftverek; pénzügyi menedzsment szoftverek; online áruház üzemeltetésére szolgáló

szoftverek; online áruházakban vásárlói szokások kiértékelésére szolgáló szoftverek; letölthető szoftverek;

 internetről letöltött számítógépes szoftverek.

 ( 111 )  225.257

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03805

 ( 220 )  2017.11.23.

 ( 732 )  Guba Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 )  YOUnik

 ( 511 )  35    Adásvételi szerződések készítése harmadik felek számára; áru és szolgáltatás vásárlásával és értékesítésével

kapcsolatos szerződések közvetítése; árubeszerzéssel kapcsolatos tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; áruk

eladására és beszerzésére vonatkozó megállapodások közvetítése; áruk és szolgáltatások beszerzéséhez

kapcsolódó szaktanácsadás; áruvásárlás lebonyolítása harmadik feleknek; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztók számára termékek és szolgáltatások kiválasztásával kapcsolatban; kereskedelmi tranzakciók

közvetítése és lebonyolítása; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított

kereskedelmi tranzakciók intézése; vásárlási megrendelések ügyintézése; vásárlási megbízások adminisztratív

feldolgozása; árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra; áruk és szolgáltatások vásárlására és eladására

vonatkozó szerződések megkötése mások megbízásából; áruk mások megbízásából történő vásárlásával

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói adatok nyújtása;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; fogyasztói termékekkel

kapcsolatos információ nyújtása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információk és tanácsadás ügyfelek számára [ügyféltanácsadó üzlet]; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó tanácsadó

 szolgáltatások.

 44    Pszichológiai profilalkotás; pszichológiai értékelési szolgáltatások; pszichológiai tesztek elvégzése;

 személyiségvizsgálatok pszichológiai célokból.

  45    Személyes ajándék kiválasztási szolgáltatás; személyi vásárlási szolgáltatások.

 ( 111 )  225.258

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03809

 ( 220 )  2017.11.24.

 ( 732 )  Neltner Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÖSSZEILLŐ SZETT

 ( 511 ) 7    Élezőgépek, szerszámköszörűk; fejőgépek; 3D nyomtatók; áramfejlesztők; bélyegzőgépek, sajtológépek;

betétek szűrőgépekhez; bolyhozógépek; borsdarálók, nem kézi működtetésű; centrifugák háztartási célokra (nem

vízmelegítős); centrifugák háztartási célokra(nem fűtött); centrifugális vízszivattyúk háztartási célokra;

címkézőgépek (nem irodai használatra); csomagológépek; csövek porszívókhoz; dagasztógépek, gyúrógépek;

dezintegrátorok, aprítógépek; elektronikus konyhai darálók; forrasztókészülékek,elektromos; forrasztólámpák;

elektromosan hevített forrasztópákák; forrasztópákák, gázzal működő; fúrógépek; elektromos kézi

robotfúrógépek; fúrótokmányok (gépalkatrészek); fúvógépek; fűrészgépek; fűrészlapok (géprészek); galvanizáló
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készülékek;gépállványok; gőzgépek; gravírozógépek; gyalugépek; gyümölcsprések, elektromos, háztartási

használatra; háztartási elektromos konyhai robotgépek; elektródák hegesztőgépekhez; hegesztőgépek, elektromos;

húsdarálók (gépek); kávédarálók, nem kézzelműködtetett; kefék, elektromos működtetésű (gépalkatrészek); kefék

(gépalkatrészek); drótkefék (gépalkatrészek); tűzőgépek, szegezőgépek; tűzőgépek, szegecsezők (gépek);

elektromos tűzőgépek, nem irodai használatra; vágógépek; varrógépek; vasalógépek;elektromos viaszpolírozó

gépek és eszközök; vízmelegítők (géprészek); víztelenítő gépek; zöldségreszelő gépek; zúzógépek, őrlőgépek;

Zúzógépek, aprítógépek ipari használatra; kalapácsos darálógépek, zúzógépek; kenyérvágó gépek; kerékpár

dinamók;elektromos kések; elektromos konyhai kések; elektromos kenyérvágó kések; kések (gépalkatrészek);

pengetartók (gépalkatrészek); készülék italok szénsavval való dúsításához; készülék víz szénsavval való

dúsításához; keverőgépek háztartási használatra(elektromos); kolbásztöltő gépek; konyhai gépek, elektromos;

rotációs köszörűgépek; köszörűgépek (fémmegmunkáláshoz); precíziós köszörűgépek; kontúr köszörűgépek;

köszörűgépek vágószerszámokhoz; evolvens köszörűgépek, csiszológépek; szerszámokújraélezésére szolgáló

köszörűgépek; élezőkerekek, köszörűkövek (géprészek); kötőgépek; központi porszívó berendezések; háztartási

varrógépek; elektromos láncfűrészek; légpumpák akváriumokba; légsűrítők (gépek); légsűrítők járművekhez;

levegőelszívógépek; magasnyomású tisztítóberendezések; marógépek; menetvágó gépek; mixerek (gépek);

mosóberendezések; mosogatógépek lábasokhoz, serpenyőkhöz; mosogatógépek háztartási célokra;

mosogatógépek ipari célokra; mosogatógépek fazekakhoz; mosogatógépekkonyhaedényekhez; mosogatógépek

cserépedényekhez; mosógép; érmebedobós mosógépek; mosógépek (mosodai); nyírógépek; nyírógépek

állatokhoz; nyíróollók, elektromos; elektromos ollók; elektromos ágmetszők, metszőollók; őrlőgépek; elektromos

parkettafényesítőgépek; pengék (gépalkatrészek); porelszívó készülékek tisztítási célra; porszívóhoz

csatlakoztatható illat- és fertőtlenítőszer szóró tartozékok; porszívók; présgépek; ragasztópisztolyok, elektromos;

ragasztószalag-adagolók (gépek); robotok (gépek);sörfőző gépek; száraztésztagyártó gépek; szárítógépek

(háztartási); szeletelők (gépek, elektromos); szerszámgépek; szivattyúk; szivattyúk (gépek); szőnyegsamponozó

gépek és készülékek, elektromos; tisztítógépek és berendezések, elektromos; elektromostűzőgépek; varrógépek,

tűzőgépek; nagyteljesítményű tűzőgépek; zsákok porszívókhoz; vonalkódos címkézők; címkézők (gépek);

címkéző robotgépek; elektromos cipőtisztító (polírozó) gépek; Ipari facsarógépek; gázzal működő

forrasztópisztolyok;forrasztócsövek (gázzal működő vágó berendezések); elektromos forrasztópákák; elektromos

kézifúrók; fúrókoronák (gépalkatrészek); fúrótokmányok (gépek részei); elektromos függönyhúzó készülékek;

fűnyírógépek (elektromos); fűnyírógépek (benzines);fűrészasztalok (géprészek); fűrészbakok mint géprészek;

elektromos hámozógépek ételkészítéshez; elektromos konzervnyitók; elektromos habverők háztartási célokra;

hámozók (elektromos gépek); mosodai prések; gépek mosodai mosáshoz (érmés); gépek mosodaimosáshoz

(elektromos); fűnyírók; vezetősínek fűrészekhez (géprészek); asztali köszörűk (gépek); vibrációs csiszológépek,

köszörűk; varrógép pedálok; elektromos ajtózárók; elektronikus ajtózáró rendszerek; mosogatógépek konyhai

tálakhoz, edényekhez;elektromos daráló- és örlőgépek; őrlőgépek háztartási használatra, nem kézi; elektromos

élezőgépek pengékhez; pengeformázók, egyengetők (szerszámgépek); pengeköszörülő gépek; elektromos

szeletelőgépek konyhai használatra; elektromos darálók ételekkészítéséhez; elektromos darálók, húsdarálók

háztartási használatra; ipari tisztítógépek (fényezők); elektromos polírozók; elektromos polírozógépek- és

eszközök háztartási célokra; robotizált padlótisztító (polírozó) gépek; elektromos polírozó eszközök;italok

készítésére szolgáló gépek, elektromechanikus; gépek szénsavas italok gyártásához (elektromos); italkészítő

gépek; italkészítésre szolgáló gépek (ipari); leeresztő csapok; mechanikusan működtetett eszközök; mechanikusan

aktivált szerszámok;mechanikus működtetésű szerszámok; mechanikus tekercselő berendezések; mechanikus

működtetésű kézi fogók; mechanikus dobok, tekercsek hajlékony tömlőkhöz; műanyagok hegesztésére szolgáló

hegesztőgépek; portalanító berendezések vegyi feldolgozáshoz;szivattyúk (gépek, motorok vagy hajtóművek

 részei); hordozható rotációs gőzprések textíliákhoz; rotációs gépek ruhák vasalására; gőzzel tisztító készülékek.

9    Fejhallgatók; felügyeleti berendezések; felügyeleti egységek (elektromos); elektronikus felügyeleti eszközök;

fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; világító reklámfeliratok, reklámtáblák; reklámtáblák (világító);

fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti keresők, képkeresők; Fényképezőgépek, kamerák; fénymásolók;

fénymásoló berendezések; fénymérők; elektronikus fotométerek, fénymérők; fénykibocsátó elektronikus
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mutatóeszközök; elektromos csengők; nyomtatott áramkörök; Ohm-mérők;okostelefonok; oktatási készülékek;

olvasók (adatfeldolgozó eszközök); operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók;

optikai cikkek; optikai kukucskáló üvegek (kémlelőnyílások) ajtókhoz; optikai készülékek és eszközök;

optikailámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szkennerek; optikai üvegek; számítógépes

videojáték-szoftverek; számítógépes interfész szoftver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; memóriák

számítógépekbe; számítógép perifériák; letölthetőszámítógépes játékprogramok; letölthető számítógépes

segédprogramok; számítógépes programok (letölthető szoftverek); számítógépes programok, rögzített; számlálók,

mérőműszerek; számológépek; abakuszok, golyós számolótáblák; szélmérők, anemométerek;személyhívók;

szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szintezőlécek (földmérő műszerek); szintező

műszerek; szirénák; számítógépes szoftverek, rögzített; szünetmentes áramforrások; táblagépek; távadók,

transzmitterek(távközlés); elektromos távgyújtó készülékek; pénztárgépek; akkumulátor- és elemtöltők;

elektromos elemek, akkumulátorok; akusztikai riasztók, nem járművekhez; állványok fényképezőgépekhez;

árammérők, ampermérők; antennák; árammegszakítók; armatúrák,forgórészek (elektromosság); audiovizuális

tanítási eszközök; automatikus időkapcsolók; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azonosító héjak, hüvelyek

elektromos vezetékekhez; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; barométerek; bébiőrök;telefonos

belső kommunikációs készülékek; bélyegzőórák (időregisztráló eszközök); bélyegzőórák (időrögzítő eszközök);

lopásgátló berendezések, elektromos; elektromos lopásgátló riasztóberendezések (nem járművekhez);

betörésgátló riasztókészülékek;távcsövek, látcsövek (kétcsövű); integrált áramkörök; elektronikus chipek;

csatlakozódobozok, csatlakozószekrények (elektromosság); csatlakozók, konnektorok (elektromosság);

csatolások, kötések, (elektromos); csatolók (adatfeldolgozó berendezés); csengők(figyelmeztető berendezések);

riasztócsengők; csuklótámaszok számítógépekhez; csuklótámaszok számítógép használathoz; detektorok;

diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diavetítő lencsék; diavetítő készülékek; digitális jelek;

digitálisfényképkeretek; digitális könyvolvasók; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek; dugók,

csatlakozó aljzatok és más kapcsolások (elektromos csatlakozások); DVD-lejátszók; egérpadok; egér

(számítógép-periféria); elágazódobozok (villamosság);elektronikus határidőnaplók; elektronikus jeladók;

letölthető elektronikus brosúrák; letölthető elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; elektronikus zsebfordítógépek; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos;tesztelő készülékek

nem gyógyászati használatra; elosztódobozok (elektromosság); elosztó pultok, konzolok (elektromosság);

elosztótáblák (elektromosság); fényképezőgép lencsék; fényképészeti lencsék; nagyító lencsék; objektívek

(lencsék) optikák;epidiaszkópok; elektromos érintkezők; erősítő csövek; erősítők; exponált filmek;

multifunkcionális berendezések beépített fénymásoló és fax funkcióval önálló működési módban; faxgépek;

mobil vagy hordozható faxgépek; fedelek, borítók elektromoscsatlakozókhoz; optikai szálak (fényvezető szálak);

optikai szálak (üvegszálak); USB pendrive-ok; pénzszámláló és -válogató gépek; precíziós mérlegek; precíziós

mérőműszerek; központi feldolgozó egységek; számítógépek központi feldolgozó egységei;radarkészülékek;

rádiókészülékek; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez;

asztrofotográfiai lencsék; lencsevédők; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok;

letölthető zenefájlok; levegőelemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; Lézerek nem gyógyászati célokra;

libellák, vízmértékek; mágnesek; mágneses adathordozók; mágneslemezek; magnetofonok; üres mágnesszalagok

magnókhoz, magnetofonokhoz; manométerek; matematikai műszerek;megafonok; megfigyelő műszerek;

mélységmérő készülékek és gépek; memóriakártyák; mikrochip kártyák; memóriakártyák videojáték-gépekhez;

mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; konyhai mérlegek; rugós mérlegek; ellenőrző mérlegek;

elektromosmérlegek; elektronikus mérlegek; fürdőszobai mérlegek; postai mérlegek; kiegyensúlyozó készülékek,

mérlegek; elektromos mérlegek, súlymérő készülékek; mérőeszközök, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek;

mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek,elektromos; mérőműszerek; meteorológiai műszerek;

mikrofonok; mikrométerek; rádiók járművekbe; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek;

relék, elektromos; riasztók; megy/nem megy oldalú idomszerek; villás idomszerek; gyűrűsidomszerek; megy/nem

megy oldalú furat idomszerek; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések; súlymérő készülékek és

eszközök; száloptikás kábelek; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes
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játékszoftverek;nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok

(elektromosság); kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kazánvezérlő

eszközök; videokazetta lejátszók; Videokazetta-lejátszókészülékek; audio kazetta lejátszók, magnók; keretek

diapozitívekhez; kézi adó-vevők (walkie-talkie készülékek); kihangosítók; kihangosító eszközök

mobiltelefonokhoz; kihangosító készletek telefonokhoz; kihangosító készletek mobiltelefonokhoz;

koaxiáliskábelek; elektromos kollektorok; kompaktlemez (CD) lejátszók; kompakt lemezek, CD-k (audio-video);

elektromos konverterek; kronográfok (időrögzítő készülékek); speciális időregisztráló készülékként használt

kronográfok; laptop számítógépek; számítógéphordozó tokok, táskák; laptop tokok; zenegépek (jukeboxok);

jukeboxok (háttértároló eszközök) számítógépekhez; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók;

mikroprocesszorok; mikroszkópok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; mobiltelefonok;

modemek;monitorok (számítógép hardver); monitorok (számítógép programok); exponált mozifilmek; műholdas

navigációs készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek (fényképészet); nagyítók, lupék (optika);

napelemek, szolár akkumulátorok; navigációsberendezések járművekhez (fedélzeti számítógépek); navigációs

készülék járművekhez (fedélzeti számítógépek); navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok; nyomásjelzők;

távirányító készülékek; távirányítók; távolságmérő készülékek; távolságmérőberendezések; távmérő műszerek,

teleméterek; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; elektromos tekercsek; telefon dugók, csatlakozók;

telefonvezetékek; telefonkábelek; telefonkagylók; telefonok; üzenetrögzítők; elemek, telepek

világításhoz;teleszkópok; televíziók; 3D-s szemüvegek televíziókészülékekhez; 3D-s televíziós vevőkészülékek;

sztereoszkópikus berendezés 3D-nézéshez; térhatású nézőkék; Hőérzékelők (termosztátok);

hőmérséklet-szabályozó készülékek (termosztátok);tisztítóberendezések hanglemezekhez; fényképészeti

felszerelésekhez kialakított tokok; tokok és táskák fényképészeti készülékekhez; fényképészeti készülékek és

eszközök tárolására készült tokok; tolósúlyos kézimérlegek; hangszóró kürtök; töltőkészülékekelektromos

elemekhez; transzformátorok, áramátalakítók; tranzisztorok; zárkioldók (fényképészet); zavarszűrő készülékek

(villamosság); zsebszámológépek; csatlakozások, kábelsaruk (villamosság); tűk lemezjátszókhoz; tűzjelző

készülékek; ultraibolyasugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; vakuk (fényképészet); védőálarcok/maszkok;

vetítőgépek; vetítővásznak; vevőkészülékek (audio-, video); vezérlőpultok (elektromos); csatlakozások

elektromos vezetékekhez; elektromos csatornák, vezetékcsatornák;vezetékcsatornák, kábelcsatornák

(elektromosság); vezetékek, elektromos; vezeték nélküli telefonok; elektromos vezetők; elektromos vezetők,

vezetékek; videojáték kazetták; videokamerák; videokazetták; videoképernyők; videomagnók,

képmagnók;videoszalagok; videotelefonok; világító jelek; villamos kábelek; fényforrások (villanólámpák)

fényképészeti használatra; fényképészeti villanólámpák, vakuk; Villanólámpák fényképezőgépekhez;

villanófények, villogók; voltmérők; zárak, elektromos; jelzőberendezések és készülékek; festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez; feszültségnövelő transzformátorok; filmkamerák; filmvágó készülékek;

fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; füstjelző berendezések; gázriasztók; gázérzékelők;gázérzékelő

berendezések; GPS készülékek; hamis pénz felismerő készülékek; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangszedő

karok lemezjátszókhoz; hangfelvétel-hordozók; Hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hanglemezek; hangrögzítő

szalagok; hangszóródobozok; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangreprodukáló készülékek;

hangfeldolgozó készülékek; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez;

nedvességmérők, higrométerek; légnedvességmérők; lépésmérők, lépésszámlálók;homokórák; hordozható

médialejátszók; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra;

hőmérséklet-érzékelők; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet-szabályozó készülékek; időregisztráló

készülékek; számítógépinterfészek; kommunikációs interfészegységek; számítógép interfész berendezések,

készülékek; frekvenciaváltók; inverterek, áramátalakítók (elektromosság); navigációs eszközök (iránytűk);

iránytűk, tájolók, kompaszok (mérőműszerek); jelzőberendezések;jelzőcsengők; kábelek, elektromos; tolómérce;

 CD-ROM-ok.

 11    Elektromosan fűtött lábzsákok; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak;

foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromos lámpák; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák;

lámpaoszlopok (utcai); lámpások világításra;lámpaüvegek; elektromos kínai lampionok; elektromosan fűtött
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zoknik; LED-diódás világító berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő

berendezések; légkondicionáló berendezések; légszárítók; légszárító berendezések;légszűrő berendezések;

légszűrők légkondicionálókhoz; légtisztító készülékek és gépek; levegő szagtalanító készülékek; malátapörkölő

gépek; melegítő lapok; elektromos melegvizes palackok; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák;

merülőforralók;mikrohullámú sütők főzéshez; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; mosogató,

mosdó egységek; mosogató, mosdó egységek (nem bútorok); konyhai mosogatók; mosogatók, mosdók;

multifunkciós főzőkészülékek; napkemencék; napkollektorok (fűtés);nyársak roston sütéshez; nyársforgató

készülékek; olajégők; olajlámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; olajtisztító készülékek; elektromos

ostya-/gofrisütők; örvényfürdő spa berendezések; pecsenyesütő készülékek; pezsgőfürdők; hidromasszázs,

pezsgőfürdőberendezések; polimerizációs berendezések; kávépörkölőgépek; dohánypörkölő gépek;

radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok; konvektorok (radiátorok, fűtőtestek); radiátorok

központi fűtéshez; világítókészülékek, reflektorok;rostok, grillsütők; eldobható sterilizációs zacskók;

sterilizátorok; sütőkemencék; nyársak sütőkhöz roston sütéshez; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és biztonságitartozékok

vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez;

szagtalanító készülékek nem személyes használatra; szárítóberendezések; párologtató készülékek, evaporátorok;

szárítókészülékek és berendezések;szauna fürdőberendezések; elszívóernyők; szellőző (légkondicionáló)

berendezések; szoláriumok; elektromos fűtésű szőnyegek; ivóvízszűrők; elektromos fűtésű takarók, nem

gyógyászati használatra; textilgőzölők; tisztaszobák (egészségügyi berendezések);toalettek (WC-k); tömítőgyűrűk

vízcsapokhoz; tűzhelyek, konyhai tűzhelyek; ultraibolya sugárzók nem gyógyászati használatra; UV-lámpák nem

gyógyászati használatra; úszómedence-klórozó berendezések; vécékagylók; vécéülőkék;

ventilátoroklégkondicionáláshoz; ventilátorok (légkondicionáló berendezések részei); világító berendezések és

készülékek; világító házszámok; villanyfőzőlapok; villanykörték; vízellátó készülékek; víz elosztására szolgáló

berendezések (automata); automata vízelosztóberendezések; vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések;

vízforralók, autogejzírek és fürdőszobai melegítők; vízforralók; vízhűtő berendezések; vízlágyító készülékek és

berendezések; vízmelegítők (készülékek); vízporlasztó fej csapra; szórófejszerelvények (zuhanyzók részei);

szórófej szerelvények (szaniter berendezések részei); öntöző szórófejek; víztisztító berendezések, vízderítő

berendezések; víztisztító készülékek és gépek; szaniterek és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték

tartozékok;vízkezelő berendezések; vízsterilizáló berendezések; vízszűrő berendezések; lávakövek grillezéshez;

WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék; zuhanyok; zseblámpák, elektromos; zsebmelegítők; huzatszabályzók

(fűtés); légkezelő berendezések;hűtőberendezések/hűtőgépek; hűtőgépek és hűtőberendezések; hűtőgépek;

hűtőkészülékek; mélyhűtő készülékek; hűtőberendezések; hűtőpultok; hűtőszekrények; hűtőtartályok; WC-k,

vécék; szaniteráruk; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére;italhűtő berendezések; ívlámpák;

izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; izzószálas égők; ágymelegítők; akvárium melegítők; akváriumi

szűrőberendezések; akvárium szűrők; akváriumi világítótestek; arcgőzölő készülékek (szaunák); biztonsági

lámpák;biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok

(kivéve gépek részei); búvárlámpák; elektromos cumisüveg melegítők; csapok; csillárok; csíraölő égők; csíraölő

lámpák a levegő tisztításához; egészségügyikészülékek és berendezések; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek;

elektromos joghurtkészítők; elektromos gőzölők főzéshez; centrifugák (szárítógépek) mosodai használatra;

elektromos ventilátorok személyes használatra; élelmiszerhulladékok vízelvonásáraszolgáló készülékek;

elszívóernyők, konyhai; fagyasztók; fénycsövek; fénycsövek világításra; fertőtlenítő-adagolók toalettekhez;

fertőtlenítő készülékek, berendezések; folyadékhűtő berendezések; forróvíztartályok; elektromos főzőedények,

fazekak;elektromos kukták, főzőedények; elektromos főzőeszközök, főzőedények; főzőedények és

főzőberendezések; főzőlapok; platnik; fürdőszobai melegítők; füstölőkészülékek, fumigációs berendezések, nem

gyógyászati használatra; fűtőberendezések; fűtőelemek,fűtőtestek; Fűtőbojlerek/-kazánok; fűtőkészülékek;

fűtőkészülékek és -berendezések; elektromos fűtőszálak; fűtött bemutató pultok; gázégők; gázgyújtók;

gázkazánok, gázbojlerek; gázlámpák; gőzfejlesztő berendezések; gyorsfőzők, elektromos; elektromosnyeles

serpenyők; hajszárítók; gömblámpák; asztali lámpákhoz való lámpaernyők; háztartási hűtőgépek,
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hűtőszekrények; Hűtőkészülékek és berendezések; hordozható elektromos hőlégszárítók; hőlégbefúvásos,

vízszintesen elhelyezett fűtőberendezések;hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett hengeres fűtőberendezések;

hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett, hordozható fűtőberendezések; hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett,

hordozható hengeres fűtőberendezések; hőpárnák, elektromos nemgyógyászati használatra; hőszabályozó

szelepek (fűtőberendezések részei); Hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; jégkészítő

gépek; jégtároló berendezések; kályhák (fűtőkészülékek); kandallók; kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők,

elektromos; kávépörkölő készülékek; sütők/kemencék; kemencékhez samottbélések; automata kenyérkészítő

gépek háztartási célokra; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek; kerékpár-fényszórók; kerékpár lámpák; keresőlámpák,

 zseblámpák.

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; közvélemény-kutatás; reklám és

marketing; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; pay Per Click

(PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítéskÁrverési értékesítés megszervezése;

árverési értékesítések megvalósítása; Beszerzői szolgáltatások (árukilletve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek); internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; reklámanyagok terjesztése postai

úton; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; nyomtatott promóciósanyagok

terjesztése postai úton; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése és rendezése;információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; reklámszövegírás; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

számítógépesített üzleti nyilvántartás; üzleti nyilvántartások vezetése; vállalati nyilvántartások vezetése;

információs nyilvántartás vezetése; információk számítógépes nyilvántartásba való gyűjtése; számlakivonatok

összeállítása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése;

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

 reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben;

összeköttetések analóg és digitálisszámítógépes terminálokon keresztül; távközlési csatornák biztosítása

távvásárláshoz; telekommunikációs csatlakozások internethez vagy adatbázisokhoz való biztosítása;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz;konzultációs, információs és

tanácsadási szolgáltatások telekommunikáció területén; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

 üzenetek küldése; elektronikus levelezés, e-mail.

 ( 111 )  225.259

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03810

 ( 220 )  2017.11.24.

 ( 732 )  Neltner Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OKOS ÖSSZEHASONLÍTÁS

 ( 511 )  11    Elektromosan fűtött lábzsákok; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak;

foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromos lámpák; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák;

lámpaoszlopok (utcai); lámpások világításra;lámpaüvegek; elektromos kínai lampionok; elektromosan fűtött

zoknik; LED-diódás világító berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő

berendezések; légkondicionáló berendezések; légszárítók; légszárító berendezések;légszűrő berendezések;

légszűrők légkondicionálókhoz; légtisztító készülékek és gépek; levegő szagtalanító készülékek; malátapörkölő

gépek; melegítő lapok; elektromos melegvizes palackok; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák;

merülőforralók;mikrohullámú sütők főzéshez; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; mosogató,
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mosdó egységek; mosogató, mosdó egységek (nem bútorok); konyhai mosogatók; mosogatók, mosdók;

multifunkciós főzőkészülékek; napkemencék; napkollektorok (fűtés);nyársak roston sütéshez; nyársforgató

készülékek; olajégők; olajlámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; olajtisztító készülékek; elektromos

ostya-/gofrisütők; örvényfürdő spa berendezések; pecsenyesütő készülékek; pezsgőfürdők; hidromasszázs,

pezsgőfürdőberendezések; polimerizációs berendezések; kávépörkölőgépek; dohánypörkölő gépek;

radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok; konvektorok (radiátorok, fűtőtestek); radiátorok

központi fűtéshez; világítókészülékek, reflektorok;rostok, grillsütők; eldobható sterilizációs zacskók;

sterilizátorok; sütőkemencék; nyársak sütőkhöz roston sütéshez; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és biztonságitartozékok

vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez;

szagtalanító készülékek nem személyes használatra; szárítóberendezések; párologtató készülékek, evaporátorok;

szárítókészülékek és berendezések;szauna fürdőberendezések; elszívóernyők; szellőző (légkondicionáló)

berendezések; szoláriumok; elektromos fűtésű szőnyegek; ivóvízszűrők; elektromos fűtésű takarók, nem

gyógyászati használatra; textilgőzölők; tisztaszobák (egészségügyi berendezések);toalettek (WC-k); tömítőgyűrűk

vízcsapokhoz; tűzhelyek, konyhai tűzhelyek; ultraibolya sugárzók nem gyógyászati használatra; UV-lámpák nem

gyógyászati használatra; úszómedence-klórozó berendezések; vécékagylók; vécéülőkék;

ventilátoroklégkondicionáláshoz; ventilátorok (légkondicionáló berendezések részei); világító berendezések és

készülékek; világító házszámok; villanyfőzőlapok; villanykörték; vízellátó készülékek; víz elosztására szolgáló

berendezések (automata); automata vízelosztóberendezések; vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések;

vízforralók, autogejzírek és fürdőszobai melegítők; vízforralók; vízhűtő berendezések; vízlágyító készülékek és

berendezések; vízmelegítők (készülékek); vízporlasztó fej csapra; szórófejszerelvények (zuhanyzók részei);

szórófej szerelvények (szaniter berendezések részei); öntöző szórófejek; víztisztító berendezések, vízderítő

berendezések; víztisztító készülékek és gépek; szaniterek és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték

tartozékok;vízkezelő berendezések; vízsterilizáló berendezések; vízszűrő berendezések; lávakövek grillezéshez;

WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék; zuhanyok; zseblámpák, elektromos; zsebmelegítők; huzatszabályzók

(fűtés); légkezelő berendezések;hűtőberendezések/hűtőgépek; hűtőgépek és hűtőberendezések; hűtőgépek;

hűtőkészülékek; mélyhűtő készülékek; hűtőberendezések; hűtőpultok; hűtőszekrények; hűtőtartályok; WC-k,

vécék; szaniteráruk; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére;italhűtő berendezések; ívlámpák;

izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; izzószálas égők; ágymelegítők; akvárium melegítők; akváriumi

szűrőberendezések; akvárium szűrők; akváriumi világítótestek; arcgőzölő készülékek (szaunák); biztonsági

lámpák;biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok

(kivéve gépek részei); búvárlámpák; elektromos cumisüveg melegítők; csapok; csillárok; csíraölő égők; csíraölő

lámpák a levegő tisztításához; egészségügyikészülékek és berendezések; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek;

elektromos joghurtkészítők; elektromos gőzölők főzéshez; centrifugák (szárítógépek) mosodai használatra;

elektromos ventilátorok személyes használatra; élelmiszerhulladékok vízelvonásáraszolgáló készülékek;

elszívóernyők, konyhai; fagyasztók; fénycsövek; fénycsövek világításra; fertőtlenítő-adagolók toalettekhez;

fertőtlenítő készülékek, berendezések; folyadékhűtő berendezések; forróvíztartályok; elektromos főzőedények,

fazekak;elektromos kukták, főzőedények; elektromos főzőeszközök, főzőedények; főzőedények és

főzőberendezések; főzőlapok; platnik; fürdőszobai melegítők; füstölőkészülékek, fumigációs berendezések, nem

gyógyászati használatra; fűtőberendezések; fűtőelemek,fűtőtestek; Fűtőbojlerek/-kazánok; fűtőkészülékek;

fűtőkészülékek és -berendezések; elektromos fűtőszálak; fűtött bemutató pultok; gázégők; gázgyújtók;

gázkazánok, gázbojlerek; gázlámpák; gőzfejlesztő berendezések; gyorsfőzők, elektromos; elektromosnyeles

serpenyők; hajszárítók; gömblámpák; asztali lámpákhoz való lámpaernyők; háztartási hűtőgépek,

hűtőszekrények; Hűtőkészülékek és berendezések; hordozható elektromos hőlégszárítók; hőlégbefúvásos,

vízszintesen elhelyezett fűtőberendezések;hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett hengeres fűtőberendezések;

hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett, hordozható fűtőberendezések; hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett,

hordozható hengeres fűtőberendezések; hőpárnák, elektromos nemgyógyászati használatra; hőszabályozó

szelepek (fűtőberendezések részei); Hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; jégkészítő

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2067



gépek; jégtároló berendezések; kályhák (fűtőkészülékek); kandallók; kávéfőzőgépek, elektromos;

kávéfőzők,elektromos; kávépörkölő készülékek; sütők/kemencék; kemencékhez samottbélések; automata

kenyérkészítő gépek háztartási célokra; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek; kerékpár-fényszórók; kerékpár lámpák;

 keresőlámpák, zseblámpák.

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; közvélemény-kutatás; reklám és

marketing; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; pay Per Click

(PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítésk; árverési értékesítés megszervezése;

árverési értékesítések megvalósítása; beszerzői szolgáltatások (árukilletve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek); internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; reklámanyagok terjesztése postai

úton; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; nyomtatott promóciósanyagok

terjesztése postai úton; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése és rendezése;információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; reklámszövegírás; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

számítógépesített üzleti nyilvántartás; üzleti nyilvántartások vezetése; vállalati nyilvántartások vezetése;

információs nyilvántartás vezetése; információk számítógépes nyilvántartásba való gyűjtése; számlakivonatok

összeállítása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése;

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

 reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben;

összeköttetések analóg és digitálisszámítógépes terminálokon keresztül; távközlési csatornák biztosítása

távvásárláshoz; telekommunikációs csatlakozások internethez vagy adatbázisokhoz való biztosítása;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz;konzultációs, információs és

tanácsadási szolgáltatások telekommunikáció területén; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

 üzenetek küldése; elektronikus levelezés, e-mail.

 ( 111 )  225.260

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03687

 ( 220 )  2017.11.14.

 ( 732 )  IntelliMed Hungária Kft., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Rajmund, Budapest

 ( 541 )  Intellimed

 ( 511 )  9    Számítógépek; számítógépes szoftverek .

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés - információtechnológiai tanácsadási

szolgáltatások, szoftver mint szolgáltatás, weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás,

 számítógép-programozás, számítógép szoftver tanácsadás, szoftvertervezés, technológiai szaktanácsadás.

  44    Orvosi szolgáltatások - klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai.

 ( 111 )  225.261

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03698

 ( 220 )  2017.11.16.

 ( 732 )  Fogaras Attila Csaba, Pécs (HU)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KÖNIG CLUB

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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2068



 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (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).

 ( 111 )  225.262

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03800

 ( 220 )  2017.11.27.

 ( 732 )  DER PUNKT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Demkó és Tomori Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DER PUNKT BUDAPEST

 ( 511 )   16    Festmények.

 35    Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások; kereskedelmi és reklámcélú vásárok; kereskedelmi közvetítői

 szolgáltatás.

  41    Kulturális célú kiállítások.

 ( 111 )  225.263

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03803

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  Tom Market Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tom Market

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

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

 ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  225.264

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03910

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Barabási Zsolt, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

  41    Nevelés, szakmai képzés.
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezői és kutatói tevékenység; energetikai

vizsgálat, energetikai tanácsadás, tanúsítvány készítése, építészeti konzultáció, építészeti szolgáltatások, műszaki

 felügyelet és ellenőrzés.

 ( 111 )  225.265

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03923

 ( 220 )  2017.12.05.

 ( 732 )  Merker Viktor 75%, Budapest (HU)

 Szokolay Örs 25%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Flatcoin

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.266

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03926

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Tóth Norbert Tamás 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Innoview

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 ( 111 )  225.267

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03927

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Tóth Norbert Tamás 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INNOVIEW

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 ( 111 )  225.268

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03929

 ( 220 )  2017.12.07.

 ( 732 )  Vargáné Orbán Anikó 100%, Cserszegtomaj (HU)
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 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek; füzetek; grafikai nyomatok; könyvek; magazinok, revük; naptárak;

 nyomtatott publikációk; sablonok papírból; stencilek.

  38    Internetes fórumok biztosítása; digitális fájlok továbbítása; üzenetek és képek továbbítása.

 41    Alkotóműhelyek szervezése lebonyolítása; elektronikus könyvek folyóiratok on-line kiadása; filmstúdiók;

gyakorlati képzés; könyvkiadás; kiállítások szervezése; oktatás; online elektronikus publikációk; nem letölthető

 videók biztosítása.

 ( 111 )  225.269

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 04041

 ( 220 )  2017.12.18.

 ( 732 )  Amazon Technologies, Inc., Seattle Washington (US)

 ( 300 )  87697431 2017.11.27. US

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AMAZON SUMERIAN

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver adatfeldolgozáshoz; számítógép-hardver; számítógépes szoftver, nevezetesen

kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások létrehozásához, fejlesztéséhez, módosításához, előállításához,

összeállításához és telepítéséhezszükséges szoftver; számítógépes szoftver, nevezetesen virtuális valóság (VR)

alkalmazások létrehozásához, fejlesztéséhez, módosításához, előállításához, összeállításához és telepítéséhez

szükséges szoftver; számítógépes szoftver a 3D fájlok tárolására és keresésére történő importálásra,

címkézésére,elemzésére, rendszerezésére, indexelésére, megjelenítésére, feldolgozására, optimalizálására,

konvertálására és titkosítására; számítógépes szoftver 3D tartalommal rendelkező kereshető adatbázis

létrehozásához; számítógépes szoftver 3D tartalomhoz kapcsolódó tárgymutató és könyvtár létrehozásához;

számítógépes szoftver 3D tartalom sablonjainak létrehozásához és fejlesztéséhez; számítógépesszoftver a

háttéralkotáshoz AR és VR alkalmazásokban; számítógépes szoftver 3D tartalom szerkesztéséhez; számítógépes

szoftver 2D tartalom 3D tartalommá valóátkonvertálásához; számítógépes szoftver AR és VR alkalmazásokban

szöveges útmutatók létrehozásához és fejlesztéséhez; számítógépes szoftver, nevezetesenautomatizált

szoftvertelepítési eszközök AR és VR alkalmazásokban történő használathoz; számítógépes szoftver AR és VR

alkalmazások több platformon keresztüli telepítéséhez és közzétételéhez; számítógépes szoftver AR és VR

alkalmazásokban vizuális elemek létrehozásához, fejlesztéséhez, módosításához, szerkesztéséhez és kezeléséhez;

számítógépes szoftver 3D tartalom kezeléséhez,létrehozásához, tartalomfejlesztéséhez, fejlesztéséhez,

szerkesztéséhez és szolgáltatásához; számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; számítógépes

szoftver,nevezetesen szoftverfejlesztő eszközök hangbevitelhez, narrációhoz és párbeszédes beszélgetéshez;

számítógépes szoftver avatárok létrehozásához, módosításához,feltöltéséhez és szerkesztéséhez AR és VR

alkalmazásokban; számítógépes szoftver animációkészletek, avatárok kifejezéseinek vagy mozdulatainak

beállításához; számítógépes szoftver AR és VR alkalmazások beszédfelismerőfejlesztéséhez, módosításához és

 létrehozásához.

 38    Hozzáférés biztosítása kihelyezett (hosztolt) operációs rendszerekhez és számítógépes alkalmazásokhoz az

Interneten keresztül; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; többfelhasználós hozzáférés biztosítása az Interneten

 található adatokhoz AR alkalmazások, VR alkalmazások és 3D tartalom területein.

 42    Tanácsadás kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások területén; tanácsadás virtuális valóság (VR)

alkalmazások területén; tanácsadás 3D tartalom területén; kutatás és fejlesztés AR és VR alkalmazások területén;

kutatás és fejlesztés szoftverterületen; kutatás és fejlesztés 3D tartalom területen; számítógépes technológiai

tanácsadás; információs technológiai tanácsadás; AR és VR alkalmazások területéntanácsadás; AR és VR
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alkalmazásokhoz szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver; AR és VR alkalmazásokhoz szoftvert tartalmazó

alkalmazás- szolgáltatási (ASP)szolgáltatás; alkalmazás-programozási interfészek (API) szoftvert tartalmazó

alkalmazás-szolgáltató 3D tartalom kezeléséhez és feldolgozásához; alkalmazásprogramozásiinterfészek (API)

szoftvert tartalmazó alkalmazás-szolgáltató AR és VR alkalmazások több platformon keresztüli összeállításához

és telepítéséhez; alkalmazás-programozási interfészek (API) szoftvert tartalmazó alkalmazásszolgáltatóavatárok

használatának létrehozásához, módosításához, feltöltéséhez; 3D tartalomhoz szoftvert tartalmazó szolgáltatott

szoftver (SaaS); AR és VR alkalmazásokhoz szoftvert tartalmazó szolgáltatott platform (PaaS); AR és VR

alkalmazásokhoz szoftvert tartalmazó nem letölthető szoftver ideiglenes használatának biztosítása; 3D

tartalomhoz szoftvert tartalmazó szolgáltatott platform (PaaS); 3D tartalomhoz szoftvert tartalmazó nem

letölthető szoftver ideiglenes használatának biztosítása; szoftver-bérlet; AR alkalmazások létrehozásához,

fejlesztéséhez, módosításához, előállításához, összeállításához és telepítéséhez szoftvert tartalmazó szolgáltatott

szoftver (SaaS); VR alkalmazások létrehozásához, fejlesztéséhez, módosításához, előállításához, összeállításához

és telepítéséhez szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SaaS); 3D fájlok tárolására és keresésére történő

importáláshoz, címkézéshez, elemzéshez, rendszerezéshez, indexeléshez, megjelenítéshez, feldolgozáshoz,

optimalizáláshoz, konvertáláshoz és titkosításhoz szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SaaS); 3D

tartalommal rendelkező kereshető adatbázis létrehozásához szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver(SaaS); 3D

tartalomhoz kapcsolódó tárgymutató és könyvtár létrehozásához szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver

(SaaS); 3D tartalom sablonjainak létrehozásához és fejlesztéséhez szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver

(SaaS); AR és VR alkalmazásokban háttéralkotáshoz szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SaaS); 3D

tartalom szerkesztéséhez szoftvert tartalmazó szolgáltatottszoftver (SaaS); 2D tartalom 3D tartalommá való

átkonvertálásához szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SaaS); AR és VR alkalmazásokban szöveges

útmutatók létrehozásához és fejlesztéséhez szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SaaS); AR és VR

alkalmazásokban automatizált szoftvertelepítési eszközök használathoz szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver

(SaaS); AR és VR alkalmazások több platformon keresztüli telepítéséhez és közzétételéhez szoftvert tartalmazó

szolgáltatott szoftver (SaaS); AR és VR alkalmazásokban vizuális elemeklétrehozásához, fejlesztéséhez,

módosításához, szerkesztéséhez és kezeléséhez szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SaaS); 3D tartalom

kezeléséhez,létrehozásához, tartalom fejlesztéséhez, fejlesztéséhez, szerkesztéséhez és szolgáltatásához szoftvert

tartalmazó szolgáltatott szoftver (SaaS); szoftverfejlesztőeszközök hangbevitelhez, narrációhoz és párbeszédes

beszélgetéshez szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SaaS); AR és VR alkalmazásokban

számítógépesszoftver avatárok létrehozásához, módosításához, feltöltéséhez és szerkesztéséhez szoftvert

tartalmazó szolgáltatott szoftver (SaaS); animációkészletek, avatárok kifejezéseinek vagy mozdulatainak

beállításához szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SaaS); számítógépes szoftver AR és VR alkalmazások

 beszédfelismerő fejlesztéséhez, módosításához és létrehozásához.

 ( 111 )  225.270

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00003

 ( 220 )  2017.12.29.

 ( 732 )  Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép hardverek; szoftverek közösségi hálózatokhoz; számítógépes szoftverek alkalmazás-programozó

interfészekként való használatra (API); alkalmazás-programozási interfész (API) szoftveralkalmazások

építéséhez; online közösség létrehozására, kezelésére és azzal történő interakcióra használt számítógépes
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szoftverek; számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a következőket: elektronikus média vagy

információ létrehozása, szerkesztése, feltöltése, letöltése, elérése, megtekintése, posztolása, megjelenítése,

megjelölése/címkézése, blogolása, adatfolyamos sugárzása, linkelése, megjegyzésekkel való ellátása, velük

kapcsolatos érzelmek jelzése, megjegyzések hozzáfűzése, beágyazása, továbbítása és megosztása vagy egyéb

módon történő biztosítása számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; képek, audiovizuális és

videotartalmak módosításának és továbbításának lehetővé tételéhez használatos számítógépes szoftverek;

fényképek, képek és audio, video és audiovizuális tartalom módosítására szolgáló szoftver fényképészeti

szűrőkkel és kiterjesztett valóság ((augmented reality - AR) effektusokkal, nevezetesen grafika, animációk,

szöveg, rajzok, földrajzi címkék, metaadatcímkék, hiperlinkek; számítógépes szoftverek adatok és információk

gyűjtéséhez, kezeléséhez, szerkesztéséhez, rendezéséhez, módosításához, átviteléhez, megosztásához és

tárolásához; a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók számítógépes és kommunikációs

világhálózaton keresztüli lebonyolítását lehetővé tevő letölthető e-kereskedelmi számítógépes szoftverek;

elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és emlékeztetők küldésére szolgáló számítógépes szoftverek;

számítógépes kereső szoftverek; virtuális valóság játékszoftverek; kiterjesztett-valóság (augmented reality)

játékszoftver; vegyes valóság játék szoftver; elektronikus játékszoftver; videojáték-szoftver; szoftver az

elektronikus adatok valós környezetekkel történő integrálására szórakoztatási, oktatási, játékkal kapcsolatos,

kommunikációs, valamint közösségi hálózatépítési célból; számítógépes szoftverek a természetes nyelv gépek

által végrehajtható parancsokká történő átalakításához; számítógépes szoftverek, nevezetesen tolmácsoló felület

emberek és gépek közötti interakció elősegítéséhez; személyi asszisztens szoftver; szociális segédprogram;

szoftverek térképészeti szolgáltatásokhoz, tervezési tevékenységekre és ajánlások megfogalmazására szolgáló

szoftver; szoftverek közösségi élet és uticélok feltérképezésére; szoftverek foglalások készítése céljából;

szoftverek áruk és szolgáltatások megrendelésére és/vagy megvásárlására; helymeghatározást figyelembe vevő

szoftver helyek keresésére, meghatározására és megosztására; szoftver vezeték nélküli tartalom, adatok és

információk továbbítására; szoftverek, nevezetesen közösségi hálózati funkciókat biztosító alkalmazás; szoftver

virtuális közösségeken belüli csoportok létrehozására, kezelésére és elérésére; szoftver az emberi és az AI

(mesterséges intelligencia) platformok közötti együttműködés és kommunikáció megkönnyítésére; szoftverek

betöltött képek, hang-, audio-vizuális és video tartalom folyamok, ill. a hozzájuk kapcsolódó szövegek és adatok

megtekintésére és azokkal kezelésére; alkalmazás programozási felület (API) az AI (mesterséges intelligencia)

platformok fejlesztéséhez; szoftverek rendezvények szervezéséhez; számítógépes program; Számítógépes

szoftver elektronikus üzenetek, grafikák, képek, hang- és audiovizuális tartalom küldésére és fogadására

számítógéppel az interneten és a kommunikációs hálózatokon; Szoftverek kép-, grafika-, hang-, video- és szöveg

feldolgozásra; közösségi hálózati tartalmak kezelésére szolgáló szoftver, a virtuális közösséggel való

kommunikációra, valamint a képek, audio, audiovizuális és video tartalmak, fényképek, videók, adatok,

szövegek, üzenetek, megjegyzések, reklámok, média hirdetési kommunikáció és információ átadására;

 ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) szoftver; üzenetküldő szoftver.

 35    Marketing, reklám és promóciós szolgáltatások; piackutatási és tájékoztató szolgáltatások biztosítása; mások

áruinak és szolgáltatásainak reklámozása az interneten és kommunikációs hálózatokon keresztül; üzleti és

reklámszolgáltatások, elsősorban médiatervezés és médiavásárlás mások megbízásából konzultációs

szolgáltatások a reklám és marketing területén; harmadik fél szolgáltatásainak és termékeinek cseréjének és

értékesítésének lehetővé tétele számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; online piacterek

biztosítása áruk és/vagy szolgáltatások értékesítői számára; on-line eszközök biztosítása eladók és vevők

összehozása céljából; üzleti hálózatépítés; foglalkoztatási és toborzó szolgáltatások; reklámozási és

információterjesztési szolgáltatások, elsősorban kategorizált reklámfelületek biztosítása a számítógépes

világhálózaton keresztül; online számítógépes adatbázisok és online kereshető adatbázisok biztosítása az

apróhirdetések területén; előre fizetett ajándék kártyák, ezen belül ajándékkártya-utalványok kiadása, amelyek

beválthatók termékekre vagy szolgáltatásokra; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen a közfigyelem felhívása a

jótékonysági, emberbarát, önkéntes, köz- és közösségi szolgálat és humanitárius tevékenységek fontosságára;

elektronikus médián keresztül történő reklámozás; ügyfélkapcsolat-menedzsment; reklámszolgáltatások;
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internetes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő reklámterjesztés mások számára; mások áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása internetes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő video reklámok

terjesztésével; reklámszolgáltatások, nevezetesen online hirdetések célzása és optimalizálása; üzleti

menedzsment; üzleti adminisztráció, irodai funkciók; marketing és reklámtevékenységgel kapcsolatos üzleti

konzultáció; médiatervezés és médiavásárlási szolgáltatások; márka(név) tanácsadás; reklámanyagok tervezése

 mások számára.

 36    Pénzügyi tranzakció feldolgozó szolgáltatások; számlafizetési adatok elektronikus feldolgozása és küldése

számítógépes és kommunikációs hálózatok használóinak; elektronikus tőkeátutalás; hitelkártya, betéti kártya és

ajándékkártya tranzakció-feldolgozási szolgáltatások; kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen fizetési

tranzakció-feldolgozási szolgáltatások; elektronikus mobil fizetési szolgáltatások nyújtása mások számára;

pénzügyi szolgáltatások; fizetési feldolgozó szolgáltatások; pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; adománygyűjtés

és adományok finanszírozásának és elosztásának elősegítése és megszervezése; online jótékonysági

 adománygyűjtési szolgáltatások és pénzügyi adományozási szolgáltatások.

 38    Fényképmegosztó és videomegosztó szolgáltatások, nevezetesen digitális fényképfájlok, videók és

audiovizuális tartalom elektronikus továbbítása az internethasználók körében; távközlés; hozzáférés biztosítása

számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz; távközlési szolgáltatások, nevezetesen adatok, üzenetek,

grafikák, fényképek, képek, hang és video anyagok, információk elektronikus továbbítása; online kommunikációs

fórumok biztosítása általános érdeklődésre számot tartó témakörökben; a mobileszköz és webhely felhasználóit

más helyi vagy globális weboldalakra irányító online kommunikációs kapcsolódási pontok rendelkezésre

bocsátása; hozzáférés segítése harmadik fél weblapjaihoz vagy más elektronikus tartalomhoz általános

bejelentkezéssel; online csevegőszobák, azonnali üzenetküldési szolgáltatások és elektronikus hirdetőtáblák

biztosítása; audio-, szöveg- és videoközvetítési szolgáltatások interneten vagy más kommunikációs hálózatokon

keresztül; Voice over Internet Protocol (VOIP) szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások; hozzáférés

biztosítása számítógépes adatbázisokhoz a közösségi hálózatok területén; Peer-to-peer (egyenrangú hálózati)

fotómegosztó és adatmegosztó szolgáltatások, nevezetesen digitális fényképfájlok, grafikák és hanganyagok

elektronikus továbbítása az internethasználók körében; telekommunikációs és Peer-to-peer hálózati számítógépes

szolgáltatások, nevezetesen képek, audiovizuális és video tartalmak, fényképek, videók, adatok, szövegek,

üzenetek, reklámok, média hirdetési kommunikáció és információ elektronikus továbbítása; videó, audiovizuális

és interaktív audiovizuális tartalom közvetítése és élő közvetítése az interneten keresztül; telekonferencia;

telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen adatátviteli és vétel szolgáltatások telekommunikációs

hálózatokon keresztül; mobiltelefon-kommunikációs szolgáltatások; Webes üzenetküldés; azonnali üzenetküldő

szolgáltatások; hang, adat, hang, videó, szöveg és grafika elektronikus cseréje az interneten és a távközlési

 hálózatokon keresztül.

 41    Szórakoztató szolgáltatások; fényképek megosztása és videó megosztása; elektronikus kiadói szolgáltatások

mások számára; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen interaktív és többjátékosos és egyjátékosos

játékszolgáltatások számítógépes vagy kommunikációs hálózatokon keresztül játszott játékokhoz kapcsolódóan;

online források biztosítása szoftverfejlesztők számára; verseny szervezése és ösztönző jutalomprogramok

szoftverfejlesztők számára; oktatási anyagok közzététele, nevezetesen könyvek, folyóiratok, hírlevelek és

elektronikus kiadványok kiadása; online folyóiratok, nevezetesen webes blogok (blogok), amelyek felhasználó

által meghatározott tartalmat tartalmaznak; szórakoztatási szolgáltatások, főként virtuálisvalóság-játékok

biztosítása, interaktív szórakoztatási szolgáltatások és virtuálisvalóság-tartalmak; online virtuális valóságos

játékok biztosítása; online kiterjesztett valóság játékok szolgáltatása; online kevert valóság játékok biztosítása;

oktatási szolgáltatások, nevezetesen konferenciák és szemináriumok szervezése és bonyolítása a mesterséges

intelligenciával és a "dolgok internetével" kapcsolatban; online játékok biztosítása; online játék szoftver

biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások, főként interaktív játékok biztosítása; oktatás; képzés biztosítása; sport

 és kulturális tevékenységek.

 42    Számítógépes szolgáltatások, különösen a regisztrált felhasználók számára csoportok és rendezvények

szervezését, vitákban való részvételt valamint társadalmi, üzleti és közösségi hálózatépítésbe történő
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bekapcsolódást lehetővé tevő virtuális közösségek létrehozása; számítógépes szolgáltatások, köztük webkeresők

(keresőmotorok) biztosítása globális számítógépes és kommunikációs hálózaton történő adatszerzéshez;

közösségi hálózatépítésre, virtuális közösség létrehozására valamint hang- és videoanyagok, fényképek,

szövegek, tartalom és adatok továbbítására szolgáló szoftverek biztosítása; alkalmazás-kiszolgálói (ASP)

szolgáltatások, beleértve mások számítógépes szoftveralkalmazásainak hosztolását; olyan szoftverek biztosítása,

amelyek lehetővé tesznek a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciókat az interneten és a

kommunikációs hálózatokon keresztül; értesítések, figyelmeztető üzenetek küldésére, és elektronikus üzenetek

küldésére és fogadására szolgáló, valamint a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók globális

számítógépes hálózaton keresztüli végrehajtását lehetővé tevő szoftvereket kínáló szoftver mint szolgáltatás

(SaaS) szolgáltatások; mobil szoftver alkalmazások elérhetővé tétele, fejlesztése, értékelése, tesztelése és

karbantartása hordozható számítástechnikai eszközök számára; egyszeri bejelentkezés használatán alapuló

felhasználó hitelesítési szolgáltatások és szoftver technológia nyújtása e-kereskedelmi tranzakciók

lebonyolítására; elektronikus pénzátutalási, hitel- és betéti kártya, ill. elektronikus csekk-tranzakciók hitelesítési

szolgáltatásainak biztosítása egyszeri bejelentkezésen alapuló szoftvertechnológiával; olyan

alkalmazásprogramozási felület (API) biztosítása, amely a felhasználók számára lehetővé tesz elektronikus üzleti

monetáris tranzakciókat az interneten keresztül; szoftverek elektronikus fizetések feldolgozására; Platform mint

szolgáltatás (PAAS) szolgáltatásokat tartalmazó szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára

üzleti és e-kereskedelmi tranzakciók végrehajtását; alkalmazás-programozási interfész (API) szoftver biztosítása

hang-, video-, kép-, szöveg-, tartalom- és adatátvitelhez elektronikus üzenetküldéshez és adattovábbításhoz;

szoftverek elektronikus üzenetküldéshez; nyomon követési szolgáltatások; szoftverek biztosítása nyomkövetési

szolgáltatásokhoz; alkalmazás szolgáltató (ASP), amely szoftvereket tartalmaz nyomon követési

szolgáltatásokhoz; szoftvert biztosítása a felhasználó tartózkodási helyének megosztására és megjelenítésére, más

felhasználókkal folytatott tevékenységek tervezéséhez és ajánlások készítéséhez; szoftverek biztosítása közösségi

élet és uticél feltérképezésére; alkalmazásszolgáltató (ASP), amely olyan szoftvereket tartalmaz, amelyek

lehetővé teszik vagy megkönnyítik a közösségi élet és uticélok feltérképezését; szoftverek biztosítása rendelések

és foglalások lebonyolításához; helymeghatározó szoftver biztosítása az érdeklődésre számot tartó áruk,

szolgáltatások és események helyének keresésére, meghatározására és megosztására; alkalmazás-szolgáltató

(ASP), amely helymeghatározó szoftverrel rendelkezik az érdeklődésre számot tartó áruk, szolgáltatások és

események helyének keresésére, meghatározására és megosztására; szoftverek biztosítása emberek és az AI

(mesterséges intelligencia) platformok közötti interakció és kommunikáció megkönnyítésére;

alkalmazás-szolgáltató (ASP), amely olyan szoftvereket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik vagy megkönnyítik az

emberek és az AI (mesterséges intelligencia) platformok közötti együttműködést és kommunikációt; kiterjesztett

valóság és virtuális valóság effektek tervezése fényképek, képek, videók és audiovizuális tartalmak

módosításához; platform mint szolgáltatás (PAAS), amely szoftverplatformokat tartalmaz hirdetések vásárlására

és terjesztésére; szoftverek biztosítása fényképek, képek és hang-, video- és audiovizuális tartalom módosításához

fényképészeti szűrőkkel és kiterjesztett valóság (AR) effektekkel, melyek főként grafika, animációk, szöveg,

rajzok, földrajzi címkék, metaadatcímkék, hiperhivatkozások; platform mint szolgáltatás (PAAS), amely

szoftveres platformot biztosít közösségi hálózatba való bekapcsolódásra, a közösségi hálózati tartalmak

kezelésére virtuális közösség létrehozására és a képek, audiovizuális és videó tartalmak, fényképek, videók,

adatok, szövegek, üzenetek, hirdetések, média hirdetési kommunikáció és információ továbbítására; személyi

asszisztens szoftver biztosítása; szociális asszisztens szoftver biztosítása; olyan online szolgáltatások nyújtása,

amelyek nem letölthető szoftverek ideiglenes használatát teszik lehetővé elektronikus üzenetek, azonnali

üzenetek, elektronikus figyelmeztetések és emlékeztetők, valamint fényképek, képek, grafikák, adatok, hangok,

videók és audiovizuális tartalmak küldésére és fogadására a számítógépes és a kommunikációs hálózatokon

keresztül; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használata a hangalapú internet protokoll (VOIP)

hívások, telefonhívások, videohívások, szöveges üzenetek, elektronikus üzenetek, azonnali üzenetek és online

közösségi hálózati szolgáltatások nyújtásának megkönnyítésére; internetes protokoll (VOIP) hívások,

telefonhívások, videohívások, szöveges üzenetek, elektronikus üzenetek, azonnali üzenetek és online közösségi
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hálózatok szolgáltatásainak engedélyezésére vagy megkönnyítésére szolgáló szoftvereket tartalmazó

alkalmazás-szolgáltatás (ASP) szolgáltatások; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen információk nyújtása a

technológia és a szoftverfejlesztés területén az interneten és a kommunikációs hálózatokon keresztül; szoftverek

biztosítása fényképek készítéséhez és szerkesztéséhez, videók rögzítéséhez és szerkesztéséhez;

alkalmazás-szolgáltatás (ASP), amely olyan szoftvereket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik vagy megkönnyítik a

fényképek készítését és szerkesztését, valamint a videók rögzítését és szerkesztését; Szoftverfejlesztés; online

szoftver biztosítása; alkalmazásszolgáltatás, nevezetesen alkalmazások, szoftverek, webhelyek és adatbázisok

biztosítása, fejlesztése és karbantartása a vezeték nélküli kommunikáció, a mobilinformáció-hozzáférés és a távoli

adatkezelés területén a vezeték nélküli tartalmak kézbesítésére kézi számítógépek, laptopok és mobil elektronikus

eszközök számára; alkalmazásszolgáltatás (ASP); olyan online lehetőség biztosítása, amely lehetővé teszi a

felhasználók számára, hogy feltölthessenek, módosíthassanak és megoszthassanak audio-, video-,

fényképfelvételeket, szövegeket, grafikákat és adatokat; szoftver és alkalmazások biztosítása

ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRM); ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverrel rendelkező

alkalmazás-szolgáltatás (ASP); számítógépes szolgáltatások, főként alkalmazás-szolgáltatás, amely az

 ügyfélkapcsolat-kezelésére (CRM) szolgáló alkalmazásprogramozási felületet (API) biztosítja.

 45    Közösségi hálózati szolgáltatások; concierge szolgáltatások nyújtása mások számára, nevezetesen szállások

foglalása, vásárlások megkönnyítése, szállítás-szervezés, kérés szerint személyes beállítások készítése,

termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlások, egyedi igények kielégítésére szolgáló ügyfél-specifikus

információk biztosítása, valamint elektronikus emlékeztetők és értesítések biztosítása; online közösségi hálózati

szolgáltatások; felhasználói hitelesítési szolgáltatások; azonosító hitelesítési szolgáltatások; üzleti azonosítási

 hitelesítési szolgáltatások.

 ( 111 )  225.271

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00014

 ( 220 )  2018.01.04.

 ( 732 )  KEN'S FOODS INC., Marlborough (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 )  KEN'S

 ( 511 )  30    Salátaöntetek, majonéz, mártások és boros ecetes fűszeres pác szósz, tartármártások és ecet, mindegyik

 ízesített öntet élelmiszerekhez.

 ( 111 )  225.272

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00115

 ( 220 )  2018.01.16.

 ( 732 )  Bistro-Étterem 2012 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); gasztronómiai szolgáltatások.

 ( 111 )  225.273

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00240

 ( 220 )  2018.01.25.

 ( 732 )  Szabó Tamás, Vác (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka; cseresznyepálinka; meggypálinka; barackpálinka; körtepálinka; szilvapálinka; almapálinka.

 ( 111 )  225.274

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00241

 ( 220 )  2018.01.25.

 ( 732 )  Szabó Tamás, Vác (HU)

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

 ( 541 )  Krónikás Pálinkacéh

 ( 511 )   33    Pálinka; cseresznyepálinka; meggypálinka; barackpálinka; körtepálinka; szilvapálinka; almapálinka.

 ( 111 )  225.275

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00243

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Penczi Mária Ilona, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

 ( 541 )  DOLLY ROLL

 ( 511 ) 9    Audio felvételek; audiovizuális felvételek; cd-rom-on rögzített multimédia szoftverek; elektronikus kotta,

letölthető; felvételek [hangfelvételek]; hangfelvételek; internetről letölthető digitális zene; lemezek, melyek rájuk

mentett hangokat tartalmaznak; lemezek, melyek rájuk mentett képeket tartalmaznak; letölthető digitális zene;

letölthető hangfelvételek; letölthető képfájlok; letölthető képsorok; letölthető podcast-ok; letölthető

videofelvételek; letölthető zenefájlok; letölthető zenei hangfelvételek; mágneses hordozóra rögzített betűképek;

mp3 internetes honlapokról letölthető digitális zene; multi-média felvételek; műsoros audio szalagok; műsoros

cd-rom-ok; műsoros digitális hangszalagok; műsoros dvd-k; műsoros magnókazetták; műsoros mozgófilmes

videók; műsoros video kompaktlemezek; műsoros videolemezek; műsoros videoszalagok; műsoros zenei cd-k;

műsoros zenei videók; podcastok; rögzített videók; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális

zene; videofelvételek; videofilmek; zenei felvételek lemezek formájában; zenei felvételek sorozata; zenei

felvételek szalagon; zenei felvételeket tartalmazó chipek; zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; zenét

tartalmazó cd-k; zenét tartalmazó dvd-k; zenét tartalmazó letölthető videofelvételek; zenét tartalmazó

magnókazetták; zenét tartalmazó optikai lemezek; zenét tartalmazó videokazetták; zenét tartalmazó

 videoszalagok; műsoros cd-k; képet tartalmazó optikai lemezek; zenét és képet tartalmazó optikai lemezek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

 ( 111 )  225.276

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00244

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Penczi Mária Ilona, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

 ( 541 )  DOLLY PLUSSSZ

 ( 511 ) 9    Audio felvételek; audiovizuális felvételek; cd-rom-on rögzített multimédia szoftverek; elektronikus kotta,

letölthető; felvételek [hangfelvételek]; hangfelvételek; internetről letölthető digitális zene; lemezek, melyek rájuk

mentett hangokat tartalmaznak; lemezek, melyek rájuk mentett képeket tartalmaznak; letölthető digitális zene;

letölthető hangfelvételek; letölthető képfájlok; letölthető képsorok; letölthető podcast-ok; letölthető

videofelvételek; letölthető zenefájlok; letölthető zenei hangfelvételek; mágneses hordozóra rögzített betűképek;

mp3 internetes honlapokról letölthető digitális zene; multi-média felvételek; műsoros audio szalagok; műsoros

cd-rom-ok; műsoros digitális hangszalagok; műsoros dvd-k; műsoros magnókazetták; műsoros mozgófilmes

videók; műsoros video kompaktlemezek; műsoros videolemezek; műsoros videoszalagok; műsoros zenei cd-k;

műsoros zenei videók; podcastok; rögzített videók; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális

zene; videofelvételek; videofilmek; zenei felvételek lemezek formájában; zenei felvételek sorozata; zenei

felvételek szalagon; zenei felvételeket tartalmazó chipek; zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; zenét

tartalmazó cd-k; zenét tartalmazó dvd-k; zenét tartalmazó letölthető videofelvételek; zenét tartalmazó

magnókazetták; zenét tartalmazó optikai lemezek; zenét tartalmazó videokazetták; zenét tartalmazó

 videoszalagok; műsoros cd-k; képet tartalmazó optikai lemezek; zenét és képet tartalmazó optikai lemezek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

 ( 111 )  225.277

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03888

 ( 220 )  2017.12.01.

 ( 732 )  Kukoda János, Veszprém (HU)

 ( 541 )  CuYu

 ( 511 ) 9    Elektronikus játékszoftverek mobiltelefonokhoz; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő

használatra; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; letölthető interaktív szórakoztató szoftverek

 számítógépes játékokhoz.

  41    Szórakoztatási célú játék szolgáltatások.

 45    Társkereső szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; online

 közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  225.278

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03106

 ( 220 )  2017.10.03.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

 ( 541 )  A Piramis

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.279

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03107

 ( 220 )  2017.10.03.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

  

( 546 )

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  225.280

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 04002

 ( 220 )  2017.12.14.

 ( 732 )  WARM CUP Kávézó és Rendezvénytervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Anyagedények; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali szalvétatartók; bögrék, korsók;

cukorkásdobozok; cukortartók; csészealjak; csészék; edényáruk; eldobható tányérok; étkészlet, a kések, villák és

kanalak kivételével; étkészletek; fedeles kupák, fedeles fémkupák; fémedények fagylalt és jeges italok

készítéshez; festett üvegáru; főzőedények; fűszertartó szettek; gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási

használatra; háztartási eszközök, kis méretű; hűtőpalackok; italkiöntők; ivóedények; jegesvödrök, hűtővödrök;
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jégkockaformák; kancsók; kávédarálók, (Kézi -); kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos;

kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek; keksztartók; kerámiák háztartási használatra; koktélkeverők;

konyhai dobozok, tárolók; konyhai eszközök, kis méretű (1); konyhai eszközök, kis méretű (2); konyhai

vágódeszkák; likőrös készletek; mozsarak konyhai használatra; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból

vagy üvegből; nem elektromos, konyhai darálók; palackok; papírtányérok; poharak papírból vagy műanyagból;

poháralátétek, nem papírból vagy textilből; porcelánok; sószórók; söröskancsók; sütőformák, süteményszaggatók;

szalvétatartók; szívószálak; szódásszifonok; tálcák háztartási használatra; tányéralátétek, nem papírból vagy

textilből; tányérok; tárolók, tároló edények háztartási vagy konyhai célokra; tea cozy [teáskanna melegítő];

teafőző tojások; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; tojástartók; tölcsérek; vajtartók;

vályúk; üvegáru italokhoz; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására]; üvegek; üvegek [tárolóedények];

 üvegpalackok [tartályok]; üvegtálak; vázák.

 30    Aprósütemények, kekszek; chips [gabonakészítmény]; cikória [pótkávé]; cukor; cukrászsütemények;

csokoládé; csokoládés italporok; édességek karácsonyfák díszítéséhez; ételízesítő [fűszer]; fagylaltok és

jégkrémek (2); fagylaltok és jégkrémek (3); fagylaltok és jégkrémek (1); fahéj [fűszer]; fűszerek (2); fűszerek (1);

gabonaszeletek; gyümölcsös sütemények/torták; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; jeges tea; jégkockák;

kakaó; kakaóalapú italok; karamellák [cukorkák]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé

tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; ketchup [szósz]; kétszersültek;

kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kukoricapehely; liszt; mandulás édességek; marcipán; méz; mustár;

müzli; növényi készítmények pótkávéként való használatra; palacsinták; paradicsomszósz; pattogatott kukorica;

pizza; pótkávé; pudingok (1); pudingok (2); rágógumi; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizssütemény; sajtburgerek

[szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (Gabona alapú -); sütemények; süteményekhez való tészta;

süteménytészta; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szirupok és melasz (1); szirupok és melasz (2); szójaszósz;

szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok]; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként

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

 [Petit-beurre]; zsemlék.

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

bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); székek,

 asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátás.

 ( 111 )  225.281

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 04120

 ( 220 )  2017.12.22.

 ( 732 )  SBGK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nexway

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Biztosítás.

  39    Fuvarozás, áruszállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások.

 ( 111 )  225.282

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 02767

 ( 220 )  2017.09.04.

 ( 732 )  Várkonyi Gábriel 100%, Kecskemét (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 1    Késztalajok, talajkészítmények; mesterséges növénytermesztő talaj; szerves talajjavító porok és

készítmények; talajjavító adalékok; talajjavítók; talajkondicionáló anyagok [nem sterilizálás]; talajkondicionálók;

talajkondicionáló termékek; talajmódosítók, talajjavítók; talajstabilizálók utakhoz és tavakhoz; talajstabilizálók

útépítéshez; talajtrágyák, műtrágyák; biotrágyák talajkezelésre; ásványi anyagokból készült mesterséges

 növénytermesztő talaj.

  37    Talajstabilizálás.

  39    Szennyezett talaj szállítása.

 40    Felszín alatti talajszintek szennyezésmentesítése; szennyezett talaj kezelése; talajkezelési szolgáltatások;

 talaj-, hulladék- vagy vízkezelési szolgáltatások [a környezet helyreállításának szolgáltatásai].

 42    Laboratóriumi szolgáltatások talajelemzéshez; talaj termékek minőségének ellenőrzése; talaj vegyelemzése;

talajelemzési szolgáltatások; talajmozgatási technológiával [útépítés] kapcsolatos műszaki konzultáció;

 talajvizsgálati szolgáltatások.

 ( 111 )  225.283

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03258

 ( 220 )  2017.10.12.

 ( 732 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Monok Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.284

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03994

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  225.285
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 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03996

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  225.286

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 04001

 ( 220 )  2017.12.14.

 ( 732 )  Tel-Infó Informatikai és Szolgáltató Bt., Gyenesdiás (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ügyvédi Iroda, Székesfehévár

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok, revük (időszaki lapok), prospektusok.

 ( 111 )  225.287

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 04003

 ( 220 )  2017.12.14.

 ( 732 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés István, Újhartyán

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Egyéb alkoholmentes italok.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  225.288

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 04005
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 ( 220 )  2017.12.14.

 ( 732 )  Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diétás élelmiszerek és orvosi használatra készült anyagok; emberi táplálék-kiegészítők; étrend-kiegészítő

 italok.

 ( 111 )  225.289

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03882

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  UNION STAR International Holdings Limited 100%, Tsim Sha Tsui, Kowloon (HK)

 ( 740 )  Dr. Babiczky Andrea Ügyvédi Iroda, Gödöllő

 ( 541 )  ChacraDisc

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

 és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

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.

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  225.290

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03893

 ( 220 )  2017.12.04.

 ( 732 )  Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  LipoMaculasol

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás, étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.
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 45    Egyénre szabott életmód tanácsadás, állapotfelmérés, diagnosztika, egyéni igények szerinti terápiák,

 egészségügyi tanácsadás, életmód klubszolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  225.291

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 17 03992

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  225.292

 ( 151 )  2018.07.26.

 ( 210 )  M 18 00095

 ( 220 )  2018.01.15.

 ( 732 )  Magyar Kaland-Sport Egyesület, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Sztrókay Eszter Judit, 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.293

 ( 151 )  2018.07.30.

 ( 210 )  M 18 00448

 ( 220 )  2018.02.13.

 ( 732 )  Kisvárda Város Önkormányzata, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Leleszi Tibor, Kisvárda

 ( 541 )  CINEMAQUA

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.294

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 03958

 ( 220 )  2017.12.11.

 ( 732 )  TRADE SERVICE Kereskedelmi Kft., Baja (HU)

 ( 541 )  Primot

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  225.295

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 02461

 ( 220 )  2017.08.03.

 ( 732 )  CIRIQUIRI S.A., El Dorado, Panama City (PA)

 ( 740 )  Pásztor Bernadett Ügyvédi Iroda, 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).

 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).

 ( 111 )  225.296

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 02351

 ( 220 )  2017.07.21.

 ( 732 )  Medgyesiné Sági Tímea, Hortobágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Mézzel bevont tartósított, szárított, főzött gyümölcsok és zöldségek.

  30    Méz; mézkészítmények; méz alapú édességek, péksütemények és cukrászsütemények.

  33    Mézzel készített szeszes italok és pálinkák.

 ( 111 )  225.297

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 02285

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Csanda Eszter, Budapest (HU)
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 Susánszky Ádám Rudolf, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  zing

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.298

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 02282

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Susánszky Ádám Rudolf, Budapest (HU)

 Csanda Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  zing your life

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.299

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 02237

 ( 220 )  2017.07.12.

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

 ( 740 )  dr. Varga Roland, Budapest

 ( 541 )  LIDO HOME

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

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

reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; kereskedelmi és üzleti

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

 online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

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

ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; iroda helyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása; pénzügyi

értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi

 információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok].

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

cégtáblák festése vagy javítása; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete (irányítás);

 épületek (belső) tisztítása, takarítása; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása.
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 ( 111 )  225.300

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 02228

 ( 220 )  2017.07.11.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  CARTIFLEX

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára; tápszerek,

 vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők.

 10    Orvostechnikai eszközök és gyógyászati segédeszközök mozgásszervi terápiás területre humán használatra;

gyógyászati készülékek és eszközök; mesterséges anyagokból készült sebészeti implantátumok; ortopédiai

cikkek; testmozgásra szolgáló gyógyászati eszközök, készülékek; testrehabilitációs készülékek gyógyászati

 célokra.

 ( 111 )  225.301

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 01502

 ( 220 )  2017.05.09.

 ( 732 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 541 )  SZTÁR RÁDIÓ

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás; rádiós piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

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

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

  38    Rádióadás; rádiós kommunikáció.

 41    Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  225.302

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 01432

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  GalCap Merkur Palota Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MERKÚR PALOTA

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; ablaktisztítás; csővezetékek építése és karbantartása; elektromos berendezések üzembe helyezése

és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat

tisztítás, takarítás; konyhai felszerelések üzembe helyezése; külső és belső festés; vakolás [vakolási munkák];

 villamos vezetékek javítása.

 ( 111 )  225.303

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 03966

 ( 220 )  2017.12.11.
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 ( 732 )  Czető András, Budapest (HU)

 ( 541 )  Yuti

 ( 511 )  16    Ajándékdobozok; ajándékcsomagolók; ajándékzacskók; ajándékdobozok papírból; asztali határidőnaplók;

grafikai elemeket-, logókat és feliratokat tartalmazó eltávolítható táblák kutyahámokon és ruházati termékeken

 való alkalmazáshoz.

 18    Hámok állatoknak; hámok szerelvényei; hordozók állatoknak [táskák]; haspántok kutyáknak; istrángok

[hámok]; kabátok kutyáknak; kutyacipők; kutyanyakörvek; kutyapórázok; kutyaruhák; nyakörvek állatoknak;

nyakörvek és nyaklók/szügyelők állatok számára; nyakörvek házi kedvenceknek; pórázok kisállatoknak; ruhák,

jelmezek állatoknak; anorákok, orkándzsekik kutyáknak; bőr hevederekhez, hámokhoz; bőr pórázok;

bőrhevederek, bőrhámok; elektronikus nyakörvek házi kedvenceknek; hámok; szájkosarak; takarók, pokrócok

 állatok számára.

 25    Alsóingek, trikók; bélelt mellények; bermuda nadrágok; derékszíjak, övek; dzsekik; eső elleni viselet;

esőálló ruházat; esőkabátok; fejkendők; felsőruházat; férfi, női és gyermek ruházat; időjárásálló ruházat;

jégeralsók; kesztyűk [ruházat]; melegítőfelsők; melegítőnadrágok; mellények [ruházat]; nyakmelegítők; pólók;

 kapucnis felsők; baseball mezek, egyenruhák; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőköpenyek, fürdőköntösök.

 ( 111 )  225.304

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 03964

 ( 220 )  2017.12.12.

 ( 732 )  MOVE 13 Technologies Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 541 )  HUNVOLLEY

 ( 511 )  35    Sporteszközök és sportruházat kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; sporteszközök és sportruházat

 reklámozása és marketing tevékenysége termékbemutatók szervezése.

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

konferenciák szervezése; klubszolgáltatás, könyvkiadás; röplabda rádió-, televíziós és online programok

 készítése; szabadidős szolgáltatás nyújtása; sportversenyek szervezése.

 42    Szoftver tervezés és -fejlesztés; számítógépes rendszerek távfelügyelete és üzemeltetése; szoftverek

 karbantartása; telekommunikációs szoftverek kifejlesztése és üzemeltetése.

 ( 111 )  225.305

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 02465

 ( 220 )  2017.08.03.

 ( 732 )  Tóth-Almási Dávid, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  225.306

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 02577

 ( 220 )  2017.08.15.

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  AMERICANA

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.307

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 02579

 ( 220 )  2017.08.15.

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bonbonetti AMERICANA

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.308

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 02652

 ( 220 )  2017.08.22.

 ( 732 )  Turák József, Kecskemét (HU)

 Mondik Zsolt, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Benedek, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.309

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 02811

 ( 220 )  2017.09.07.

 ( 732 )  Fodor Géza Szabolcs 100%, Győr (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   37    Építkezés; raktárak építése és javítása; nyílászárók beszerelése.

 ( 111 )  225.310

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 02928

 ( 220 )  2017.09.18.

 ( 732 )  Dr. Gál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bendzsel-Varga Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  225.311

 ( 151 )  2018.07.30.

 ( 210 )  M 17 03148

 ( 220 )  2017.10.04.

 ( 732 )  Kaszás Péter, Solymár (HU)

 ( 541 )  BEOSZTOTTBÓL SZÖVETSÉGES

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  225.312

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 03143

 ( 220 )  2017.10.04.

 ( 732 )  DPC Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kassai Karola Xénia, Budapest

 ( 541 )  skill sprint academy

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokbanadatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; állásközvetítő irodák; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú

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

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];konzultáció személyzeti kérdésekben;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per

Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

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

tervezése és formatervezése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti értékelések;
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üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő

vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti

tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;

 üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

  38    Távközlés; távkonferencia; videókonferencia; video on-demand.

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

[oktatás];alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

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

pályaválasztási tanácsadás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok

 szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás;

adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; fizikai

adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia

területén; minőségellenőrzés; szakszövegek írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés;

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  225.313

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 03142

 ( 220 )  2017.10.04.

 ( 732 )  DPC Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kassai Karola Xénia, Budapest

 ( 541 )  fusion of minds

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokbanadatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; állásközvetítő irodák; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk
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számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú

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

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];konzultáció személyzeti kérdésekben;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per

Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

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

tervezése és formatervezése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti értékelések;

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

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő

vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti

tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;

 üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

  38    Távközlés; távkonferencia; videókonferencia; video on-demand.

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

[oktatás];alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

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

pályaválasztási tanácsadás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok

 szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás;

adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; fizikai

adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia

területén; minőségellenőrzés; szakszövegek írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés;
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technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  225.314

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 03029

 ( 220 )  2017.09.25.

 ( 732 )  dr. Föglein József Ferenc 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Fittoil

 ( 511 ) 5    Diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend- és táplálékkiegészítők; étrendkiegészítő italok; halolaj

 gyógyászati célokra; diétás táplálékkiegészítők; diétás ételkiegészítők.

 29    Étkezési olajok; étkezési olajok ételek elkészítéséhez; étkezési repceolajok; étkezési szezámolaj; extra szűz

olívaolaj; főzőolajok; főzővaj; fűszerezett olajok; ízesített olajok; keményített étkezési olajok; kókuszolaj;

kukoricaolaj; lenmagolaj [ehető]; lenmagolaj kulináris célokra; magokból készült vaj; napraforgóolaj, étkezési;

növényi olajok étkezési célra; növényi zsírok étkezési felhasználásra; növényi zsírok főzéshez; olajkeverék

 [étkezési]; rizskorpa olaj étkezési célra; szezámolaj; tökmagolaj étkezési célra; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Ételöntetek [szószok]; étkezési szószok; majonéz; majonéz alapú szószok; majonéz utánzat; öntetek

élelmiszerekhez; pesto [szósz]; pikáns szósz; pizzaszószok; szószok pasztára; szószok pizzára; szószok rizshez;

tartármártás; vegán majonéz; zöldségkrémek [szószok]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé

 alapú termékek; édességek; kenyér.

 ( 111 )  225.315

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 03282

 ( 220 )  2017.10.13.

 ( 732 )  Enterprise Hungary Nonprofit Kft. 1/1, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Startup Campus

 ( 511 )  35    Üzletszervezés; üzletszervezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; üzletszervezéshez kapcsolódó tanácsadási

szolgáltatások; üzletszervezési és működtetési tanácsadás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletszervezési és -vezetési konzultációs szolgáltatások; üzletszervezéssel

és üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos szaktanácsadás a

személyzeti menedzsment terén; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás;

üzletszervezéssel és üzletvezetéssel, többek között személyzeti menedzsmenttel kapcsolatos konzultáció;

üzletszervezéssel és -vezetéssel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

üzletszervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; segítségnyújtás

üzletszervezéshez; benchmarking [üzletszervezési gyakorlatok értékelése]; benchmarking szolgáltatások

 [üzletszervezési gyakorlatok értékelése].

 36    Tanácsadási szolgáltatások közös befektetési alapokkal kapcsolatban; pénzügyi gazdasági tanácsadási

szolgáltatások; pénzügyi információs és tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási és konzultációs

szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási és menedzsment szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások

 vállalatok számára; pénzügyi tervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 41    Üzletvezetéssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadással kapcsolatos

 képzési szolgáltatások; képzési szolgáltatások üzletvezetéssel kapcsolatban.

 ( 111 )  225.316

 ( 151 )  2018.07.31.

 ( 210 )  M 17 02894

 ( 220 )  2017.09.14.
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 ( 732 )  PEARL ENTERPRISES Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 )  Okos Zebra

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések; egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek megelőzésére;

közlekedési bóják, közlekedési jelzőlámpák; biztonsági készülékek közúti közlekedéshez; jelzőberendezések,

világító vagy mechanikus; fényelemek; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; jelzőlámpák, útjelzők, világító

 vagy mechanikus.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  225.317

 ( 151 )  2018.08.01.

 ( 210 )  M 17 02705

 ( 220 )  2017.08.29.

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.318

 ( 151 )  2018.08.01.

 ( 210 )  M 17 02704

 ( 220 )  2017.08.29.

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 247 darab közlést tartalmaz. 
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