
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  225.683

 ( 151 )  2018.10.03.

 ( 210 )  M 17 03442

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Intronet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bordi Gergely, Budapest

 ( 541 )  INTRONET

 ( 511 )   42    Web hosting szolgáltatás; internetes weboldal hosting szolgáltatások.

  45    Domain nevek bejegyzése; domainnév-bejegyeztetési szolgáltatások.

 ( 111 )  225.702

 ( 151 )  2018.09.25.

 ( 210 )  M 17 04058

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Agrofil-SZMI Kft., Püski (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások.

  41    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 42    Mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos tudományos és műszaki

szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; mezőgazdasággal, vízgazdálkodással,

kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és

szoftvertervezés és fejlesztés mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal

 kapcsolatosan.

 44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasággal,

 vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  225.704

 ( 151 )  2018.10.09.

 ( 210 )  M 18 00753

 ( 220 )  2018.03.09.

 ( 732 )  Krihli Izik, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  ZP Home

 ( 511 )  8    Háztartási kések; asztali kések; evőeszközök [kések, villák és kanalak]; evőeszközkészletek.

 21    Étkészletek; tányérok; poharak; csészék; konyhai edénykészletek; konyhai eszközök sütéshez; serpenyők;

 tűzálló tálak, lábasok; főzőedények; kerámiák konyhai használatra.

 ( 111 )  225.706

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03703

 ( 220 )  2017.11.15.

 ( 732 )  Chen Cheng, Budapest (HU)

 ( 541 )  eldlux

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

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

 berendezések.

 ( 111 )  225.710

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 04059

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Agrofil-SZMI Kft., Püski (HU)

 ( 541 )  Vétek a szintetikus étek

 ( 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 termék).

 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 termék).

  40    Gyártáshoz használt élelmiszerek feldolgozása.

 ( 111 )  225.711

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 04056

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Agrofil-SZMI Kft., Püski (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások.

  41    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 42    Mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos tudományos és műszaki

szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; mezőgazdasággal, vízgazdálkodással,

kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és

szoftvertervezés és fejlesztés mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal

 kapcsolatosan, dokumentumok és térképek digitalizálása.

 44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasággal,

 vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  225.716

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 04052

 ( 220 )  2017.12.19.

 ( 732 )  Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet, Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Andrási Ádám, Kiskunfélegyháza

  ( 546 )
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 ( 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).

 22    Kötelek és zsinegek; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton, gumi vagy műanyagok kivételével;

nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai; sátrak és ponyvák; hálók; vitorlák; zsákok ömlesztett áru

 szállításához és tárolásához; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.718

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03711

 ( 220 )  2017.11.15.

 ( 732 )  Vágó Réka, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MEANWHILE

 ( 511 )   18    Táskák, kézitáskák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik, kalapáruk.

 35    Táskák, kézitáskák, utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök offline és online

kiskereskedelme; ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk offline és online kiskereskedelme; divatkiegészítőkkel

kapcsolatos offline és online kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos offline és

online kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos offline és online kiskereskedelmi szolgáltatások;

papírárukkal kapcsolatos offline és online kiskereskedelmi szolgáltatások; művészanyagokkal kapcsolatos offline

 és online kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  225.719

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03707

 ( 220 )  2017.11.15.

 ( 732 )  Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Szabadtéri reklámozás, hirdetés; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési- és

 reklámszolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák); internetes fórumok

biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; mobiltelefonos

 kommunikáció; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

  41    Elektronikus kiadványszerkesztés; szórakoztatási szolgáltatások; fényképészet.

  42    Szoftver-karbantartás; elektronikus adattárolás; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete.

  45    Társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  225.720

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03705

 ( 220 )  2017.11.15.

 ( 732 )  Studiorum 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ORANGES OIL COMPANY
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 ( 511 )  4    Benzin üzemanyag; benzin; dízelolaj; gépjármű üzemanyagok.

 ( 111 )  225.721

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03702

 ( 220 )  2017.11.16.

 ( 732 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  225.722

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03601

 ( 220 )  2017.11.07.

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B. V., Arnhem (NL)

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

 ( 541 )  SADOLIN FOLYÉKONY FA

 ( 511 ) 2    Festékek; bevonatok; zománcok; lakkok; hígítók; színezőanyag-adalékok festékekhez, lakkokhoz vagy

 zománcokhoz; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (festékek formájában); fapácok.

 ( 111 )  225.723

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03600

 ( 220 )  2017.11.07.

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B. V., Arnhem (NL)

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

 ( 541 )  SUPRALUX MESTERTAPASZ

 ( 511 ) 2    Festékek; bevonatok; zománcok; lakkok; hígítók; színezőanyag-adalékok festékekhez, lakkokhoz vagy

 zománcokhoz; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (festékek formájában); fapácok.

 ( 111 )  225.725

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03285

 ( 220 )  2017.10.16.

 ( 732 )  Etemez Erneszt, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Meatology

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

 szolgáltatások.
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 ( 111 )  225.726

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 02805

 ( 220 )  2017.09.07.

 ( 732 )  Blob Drinks Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend kiegészítők, ásványi élelmiszer kiegészítők.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek, teák és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz, fermentált, ízesített tea (kombucha).

 ( 111 )  225.729

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 04057

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Agrofil-SZMI Kft., Püski (HU)

 ( 541 )  AgroFIELD Akadémia

 ( 511 )   35    Adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások.

  41    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 42    Mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos tudományos és műszaki

szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; mezőgazdasággal, vízgazdálkodással,

kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és

szoftvertervezés és fejlesztés mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal

 kapcsolatosan.

 44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasággal,

 vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  225.730

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03823

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  Hong Kong Trade Development Council, Wanchai (HK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, promóciós és marketing szolgáltatások; reklámterjesztés; üzleti és kereskedelmi információk

szolgáltatása; segítségnyújtás üzleti tájékoztatásban; segítségnyújtás vállalat működtetéshez; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; üzleti közvetítési szolgáltatások harmadik felek számára partnereket találni exporthoz,

beszerzéshez, befektetésekhez, jogi szolgáltatásokhoz és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó szakmai

szolgáltatáshoz; üzleti-, szakmai- és kereskedelmi kiállítások és vásárok megszervezése és lebonyolítása; szakmai

bemutatók, rendezvények és promóciós célú árubemutatók megszervezése és lebonyolítása; üzletvezetés; irodai

adminisztrációs szolgáltatások és irodai szolgáltatások; marketing és promóciós szolgáltatások, árubemutatási

szolgáltatások értékesítéshez; ügynöki szolgáltatások üzleti bemutatók szervezésére, ügynökségi szolgáltatások
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nemzetközi piacokra történő üzleti utak megszervezésére; üzleti értékelések; üzleti konzultáció; üzleti

vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési konzultáció; kereskedelmi információs ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba történő begyűjtése; segítségnyújtás kereskedelmi vagy ipari vállalatok irányításában

és működtetésében; számítógépes fájlkezelés; szabadtéri reklámozás; közönségszolgálati szolgáltatások;

reklámszövegek publikálása; hirdetési és reklámszolgáltatások; reklámügynökségek; értékesítési promóciós

szolgáltatások; statisztikai információk; információk számítógépes adatbázisokba történő rendezése; televíziós

hirdetések; televíziós reklámok, árubemutatók; reklámanyagok, röplapok, áruminták terjesztése; reklámanyagok

terjesztése; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi vagy hirdetési célú kiállítások megszervezése; marketing

tanulmányok és kutatások; kereskedelmi vagy hirdetési célú szakmai vásárok megszervezése; üzletre és

kereskedelemre vonatkozó információk nyújtása egy globális számítógép hálózaton keresztül; egyedi üzleti

 partner közvetítési szolgáltatások; üzleti-, szakmai és kereskedelmi kiállítások megszervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  225.731

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03719

 ( 220 )  2017.11.17.

 ( 732 )  JANSSEN-CILAG Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KPLI Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 ( 111 )  225.732

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03709

 ( 220 )  2017.11.15.

 ( 732 )  Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Szabadtéri reklámozás, hirdetés; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési- és

 reklámszolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák); internetes fórumok

biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; mobiltelefonos

 kommunikáció; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

  41    Elektronikus kiadványszerkesztés; szórakoztatási szolgáltatások; fényképészet.

  42    Szoftver-karbantartás; elektronikus adattárolás; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete.

  45    Társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  225.734

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03701

 ( 220 )  2017.11.16.
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 ( 732 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  225.735

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03700

 ( 220 )  2017.11.16.

 ( 732 )  Filmservice Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Beugró X

 ( 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).

  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 )  225.743

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03941

 ( 220 )  2017.12.07.

 ( 732 )  Portech Hygiénia Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Füredi Péter, Pécs

 ( 541 )  porzsákmester

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  225.744

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03940

 ( 220 )  2017.12.07.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BMBX

 ( 511 )  35    Információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; kereskedelmi információk

 szolgáltatása.

 36    Adatszolgáltatás tőzsdei árfolyamokról; értékpapírok kereskedésével kapcsolatos tájékoztatás, információs

szolgáltatás; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; értéktőzsdei információs szolgáltatások;

határidős ügyletek kereskedelmével kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi

szolgáltatások; értékpapír kereskedelmi szolgáltatások; elektronikus tőzsdei szolgáltatások; opciós

kereskedelemmel kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; pénzügyi értékpapírok; tőzsdei szolgáltatások; tőzsdei

árakkal kapcsolatos információnyújtás; részvény- és értékpapírpiaci információnyújtás; tőzsdékkel kapcsolatos

információk és adatok biztosítása; piaci árfolyamokkal kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás; pénzügyi

információs szolgáltatások; pénzügyi információnyújtás számítógépes terminálok segítségével; pénzügyi

információk tőzsdei árfolyamok formájában; pénzügyi információk nyújtása; értékpapírokkal kapcsolatos

pénzügyi elemzések készítése; értékpapírokkal kapcsolatos számítógépesített információnyújtás; értékpapírokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; mutatókkal, indexekkel kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás;

 kereskedés határidős értékpapír-indexekkel.

 ( 111 )  225.746

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03834

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  Molnárné Árvai Mónika Katalin, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Rendezvény, szépségverseny, program.

 ( 111 )  225.747

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03833

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  Molnárné Árvai Mónika Katalin, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Rendezvény, szépségverseny, program.

 ( 111 )  225.748

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03830

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  Murányi Róbert, Moha (HU)

 ( 740 )  Hodosi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.749

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03828

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  Xi'an Cool chat Intelligent Technology Co., Ltd., Xixian new Area, Shanxi Prov. (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Áruszállítás; forgalmi információ; csónakkölcsönzés; értéktárgyak őrzött szállítása; légi szállítás;

autókölcsönzés; energiaelosztás; csomagszállítás; futárszolgáltatások (üzenetek vagy áruk), utazással kapcsolatos

 helyfoglalás.

 41    Oktatási szolgáltatások; képzési szolgáltatások; versenyszervezés (oktatás vagy szórakozás témában);

show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatása); e-könyvek és újságok online megjelentetése; vezetett

 túrák lebonyolítása; televíziós szórakoztatás; fordítás; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás).

 43    Szállásfoglaló irodai szolgáltatások (hotelek, panziók), szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások;

hotelfoglalások; büfészolgáltatások; bárszolgáltatások; tárgyalótermek bérbeadása; idősotthoni szolgáltatások;

 bölcsődei- és óvodai szolgáltatások; székek-, asztalok-, vászonterítők- és üvegáruk kölcsönzése.

 ( 111 )  225.750

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03827

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  Xi'an Cool chat Intelligent Technology Co., Ltd., Xixian new Area, Shanxi Prov. (CN)

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

  

( 546 )

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

(processzorok); okostelefonok; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások; lencsés távcsövek, chipek

 (integrált áramkörök); szemüvegek [optika]; elemek; elektromos akkumulátorok.

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

termékeire - és szolgáltatásaira vonatkozó licencia kereskedelmi adminisztrációja; üzleti információ nyújtása egy

weboldalon keresztül; import-export ügynökségi szolgáltatások; kereskedelmi hirdetés másoknak; fejvadász

 ügynökségi szolgáltatások; adatrögzítés számítógépes adatbázisokban; szponzoráció-kutatás.

 36    Biztosítási bróker szolgáltatások; pénzváltás; elektronikus úton történő pénzátutalás; online bankolás; antik
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tárgyak értékbecslése; ingatlanbróker tevékenység; biztosítékkal fedezett hitelezés; vagyonkezelés; jótékony célú

 pénzgyűjtés; gyűjtemények rendszerezése.

 38    Hírügynökségi szolgáltatások; üzenetküldés; mobiltelefonon történő kommunikáció;

számítógép-terminálokon történő kommunikáció; üzenetek és képek számítógépen történő továbbítása;

elektronikus hirdetőtáblás szolgáltatások (telekommunikációs szolgáltatások); telekommunikációs

összeköttetések nyújtása számítógépes világháló részére; internetes chatszobák nyújtása;

 videokonferencia-szolgáltatások; rádiótávközlés.

 ( 111 )  225.752

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03818

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Sörműves

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  225.753

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03816

 ( 220 )  2017.11.27.

 ( 732 )  Trial Média Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  A Balaton háziasszonya

 ( 511 )  35    Reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámkommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 kereskedelmi adminisztrációs és irodai munkák.

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

 41    Nevelés, szórakoztatás digitális műsorszolgáltatás révén az interneten, filmgyártás, digitális videotár

 szolgáltatások, televíziós műsorok készítése, televíziós műsorok szerkesztése, televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  225.754

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 17 03594

 ( 220 )  2017.11.06.

 ( 732 )  Music Hungary Zeneműkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lelkes András, Budapest

 ( 541 )  Music Hungary

 ( 511 )   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 )  225.757

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 18 00300

 ( 220 )  2018.01.30.

 ( 732 )  Bódis Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Still and Sparkling

 ( 511 )   35    Reklámozás a turizmus és utazás terén.
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 ( 111 )  225.761

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 18 01177

 ( 220 )  2018.04.16.

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

 ( 541 )  FerroBio

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  225.762

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 18 01173

 ( 220 )  2018.04.13.

 ( 732 )  Burger Joint Enterprises LLC, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Bár- és éttermi szolgáltatások; ideértve az elvitelre árusított ételek szolgáltatását is.

 ( 111 )  225.765

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 18 00517

 ( 220 )  2018.02.19.

 ( 732 )  Cserpes Sajtműhely Kft., Kapuvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

  35    Tej és tejtermékek reklámozása, kereskedelme és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs és irodai munkák.

 ( 111 )  225.766

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 18 00516

 ( 220 )  2018.02.19.

 ( 732 )  Cserpes Sajtműhely Kft., Kapuvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek, tejesitalok, nevezetesen ivótej, sűrített tej, joghurt, gyümölcsjoghurt, kakaós vagy

csokoládés joghurt; kefir, tejszín, tejföl, túró, körözött, túrókészítmények és egyéb tejtermékeket tartalmazó

 turmixok és desszertek, vaj, sajt és sajttermékek; diétás joghurt nem gyógyászati célból.

 30    Kávé, kakaó, csokoládé-bevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; pudingok;

 kenyér, péksütemények, szendvicsek, cukrászsütemények, édesített desszert jellegű készítmények.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  225.767

 ( 151 )  2018.09.26.
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 ( 210 )  M 18 00411

 ( 220 )  2018.02.09.

 ( 732 )  Dovák Péter Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 )  Avantgarde Apartments

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  225.768

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 18 01044

 ( 220 )  2018.04.05.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  225.769

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 18 00531

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 )  Future Invest & Develop Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fényesítő szerek; illatszer készítmény; polírozó készítmény; samponok; szélvédő tisztító folyadékok.

  35    Célzott marketing.

 37    Gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok újrafutózása; gumiabroncsok vulkanizálása; járműmosás;

 járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek tisztítása, kárpitjavítás.

 ( 111 )  225.773

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 18 00409

 ( 220 )  2018.02.09.

 ( 732 )  Dovák Péter Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 )  Park Residence

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  225.775

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 18 00403

 ( 220 )  2018.02.08.

 ( 732 )  V45 Ingatlanfejlesztő,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty 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).
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 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  225.776

 ( 151 )  2018.09.26.

 ( 210 )  M 18 00402

 ( 220 )  2018.02.08.

 ( 732 )  WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty 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 )  225.785

 ( 151 )  2018.10.05.

 ( 210 )  M 18 01397

 ( 220 )  2018.05.08.

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

  

( 554 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  225.786

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00148

 ( 220 )  2018.01.18.

 ( 732 )  Triff Adorján, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  225.788

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00258

 ( 220 )  2018.01.26.

 ( 732 )  FGSZ Zrt., Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás csővezetéken.

 ( 111 )  225.790

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00373

 ( 220 )  2018.02.07.

 ( 732 )  dr. Szőke Henrik, Pilisszentkereszt (HU)

 ( 740 )  Zsók Ágnes, Solymár

 ( 541 )  pH-PENDULUM method

 ( 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.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

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

 vagy állatok részére.

 ( 111 )  225.791

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00485

 ( 220 )  2018.02.15.

 ( 732 )  RAINFOREST CONSULTING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  COACHING BY DRAWING

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.792

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00479

 ( 220 )  2018.02.15.

 ( 732 )  Sun System Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MIX

 ( 511 )  10    Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák orvosi célokra és a barnító készülékek részei, beleértve

 szűrők és reflektorok.

 11    Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák nem orvosi célokra és a barnító készülékek részei,
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 beleértve szűrők és reflektorok.

  44    Szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  225.793

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00478

 ( 220 )  2018.02.15.

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim 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).

 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);

 energiaitalok.

 ( 111 )  225.795

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00428

 ( 220 )  2016.02.15.

 ( 732 )  Spota Tech Ltd, Airdrie North Lanarkshire (GB)

 ( 541 )  SPOTA

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek üzletek, közösségi médiák és hálózatok népszerűsítéséhez,

valamint jutalmak és hűségrendszerek szolgáltatásához; mobil eszközökhöz és táblagépekhez való alkalmazások;

alkalmazások mobileszközökhöz és táblagépekhez üzletek, közösségi médiák és hálózatok népszerűsítéséhez,

valamint jutalmak és hűségrendszerek szolgáltatásához; elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthetők);

üzletek, közösségi médiák és hálózatok népszerűsítésével, valamint jutalmak és hűségrendszerek szolgáltatásával

kapcsolatos elektronikus kiadványok (letölthető); kódolt jutalom- és hűségkártyák; a fent említett áruk alkatrészei

és szerelvényei; egyik fent említett sem szövegek, képek vagy grafikák kódolásához és dekódolásához, vagy

kémiai jelek leolvasásához; kivéve szoftver online társkereséshez, és szoftverek szociális bemutatkozásokhoz az

 online randizás és barátkozás céljából.

 35    Interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások biztosítása adatbázisok

útján; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ

gyűjtése; elektronikus reklámszolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; piackutatás

reklámozáshoz; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; üzleti promóció [reklámozás]; reklámozás

és értékesítési promóciós szolgáltatások; információ biztosítása, online módon is, a reklámozás, üzletvezetés,

adminisztráció és irodai munkák terén; reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása; reklámozással

kapcsolatos információk szolgáltatása; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletszervezéshez kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások a vevőszolgálattal kapcsolatban; marketing tanácsadás;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási

szolgáltatások a vállalkozások ügyvitelével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások a vállalkozások ügyvitelével

kapcsolatban; üzleti adatelemzési szolgáltatások; üzleti promóció; üzleti ajánlási/referencia szolgáltatások;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; üzleti statisztikai információs szolgáltatások; üzleti információk gyűjtése;
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üzleti statisztikák gyűjtése; üzleti információk gyűjtése; üzleti statisztikák gyűjtése; üzleti információk gyűjtése;

üzleti információk gyűjtése; üzleti statisztikák összeállítása; számítógéppel támogatott üzleti információk;

számítógépesített üzleti információk visszakeresése; számítógépesített üzleti információs szolgáltatások; üzleti

információk szolgáltatása; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti adatok szolgáltatása; üzleti

információk biztosítása; üzletvezetési információszolgáltatás; üzleti statisztikai információk szolgáltatása;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; információk biztosítása üzletvezetéssel kapcsolatban;

üzleti információk biztosítása; kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk gyűjtése;

piackutatáshoz kapcsolódó információk gyűjtése; fogyasztópiaci információs szolgáltatások; marketinggel

kapcsolatos információnyújtás; adatgyűjtés; számítógépes adatbázishoz való hozzáférés révén nyújtott

kereskedelmi információs szolgáltatások; adatgyűjtési szolgáltatások; adatgyűjtési szolgáltatások; piackutatáshoz

kapcsolódó információk gyűjtése; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások; piackutatási adatkinyerési

szolgáltatások; piackutatás; szervezési és adminisztrációs szolgáltatások vásárlói hűségrendszerekkel, valamint

törzsvásárlói vagy légi törzsutas-rendszerekkel kapcsolatos juttatások szolgáltatásával összefüggésben;

szolgáltatások kliensek lojalitás programok szervezése és vezetése terén; vásárlói hűségprogramok szervezése,

működtetése és felügyelete; értékesítés ösztönzése fogyasztói hűségprogramok révén (mások számára);

értékesítés ösztönzése fogyasztói hűségprogramok révén (mások számára); eladásösztönző programok

megszervezése és irányítása; ösztönzési programok szervezése, működtetése és ellenőrzése; on-line promóció

számítógépes hálózaton; promóciós marketing; bemutatási szolgáltatások; eladási propaganda (mások számára);

eladási, értékesítési promóciók; értékesítés népszerűsítés beváltható kuponok kibocsátásával (mások részére);

marketinggel kapcsolatos információnyújtás; adatkezelési szolgáltatások; szervezési szolgáltatások személyes

 célra, nevezetesen személyes ütemtervek szervezése; fentiekkel kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó szolgáltatás.

 36    Vásárlói hűségakciókhoz kapcsolódó értékzsetonok kiadása; kuponok és utalványok kiadása vásárlói

hűségrendszerekkel és törzsvásárlói programokkal kapcsolatos juttatások vonatkozásában; ösztönző

rendszerekkel kapcsolatos értékzsetonok kibocsátása; értékutalványok kibocsátása; értékutalványok kibocsátása;

értékutalványok kibocsátása; tájékoztatási, tanácsadási és szaktanácsadási szolgáltatások nyújtása valamennyi

 fent említetthez kapcsolódóan.

 38    Számítógépes adatközlés; információ közlése elektronikus eszközökkel; információ közvetítéséhez

kapcsolódó számítógépes kommunikáció; adatok, információk, fényképek, képek, hanganyagok és/vagy videók

elektronikus továbbítása (feltöltése, posztolása vagy megjelenítése); információk közvetítése elektronikus

továbbítás által; számítógépes világhálózathoz és témák széles körére vonatkozó információkat tartalmazó online

lapokhoz való felhasználói hozzáférés biztosítása; témakörök széles skálájára vonatkozó információk átvitele,

többek között online módon és globális számítógépes hálózaton keresztül; adatkommunikáció elektronikus

eszközökkel; adatátviteli szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatás; elektronikus adatátvitel; adatátviteli

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások elektronikus adatcsere céljából; kommunikációs szolgáltatások

számítógépes hálózatokon keresztül; számítógépes adatközlés; elektronikus adatátvitel; a webhely felhasználóit

más helyi vagy globális weboldalakra irányító on-line kommunikációs kapcsolódási pontok rendelkezésre

bocsátása; elektronikus adatcsereszolgáltatások; adatátvitel elektronikus eszközökön keresztül; internetes

portálszolgáltatások (felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálózathoz); számítógép-hálózatokhoz

való hozzáférés biztosítása; online adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat

szobák]; internetes fórumok biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes

hálózathoz; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; webportál-szolgáltatások

(felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálózathoz); linkek biztosítása más weboldalakhoz;

internethez való használói hozzáférhetőség biztosítása; tájékoztatási, tanácsadási és szaktanácsadási

szolgáltatások nyújtása valamennyi fent említetthez kapcsolódóan; egyik fent említett sem kapcsolatos szövegek,

 képek vagy grafikák kódolásával és dekódolásával, vagy kémiai jelek leolvasásával.

 41    Üzleti oktatási szolgáltatások; témák széles körére vonatkozó információk elektronikus kiadása, köztük

online formában történő és számítógépes világhálózaton keresztüli kiadása; oktatási szolgáltatások biztosítása

online fórum útján; oktatási információnyújtás; tájékoztatási, tanácsadási és szaktanácsadási szolgáltatások
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 nyújtása valamennyi fent említetthez kapcsolódóan.

 42    Szoftver mint szolgáltatás; üzletek, közösségi médiák és hálózatok népszerűsítésével, valamint jutalmak és

hűségrendszerek szolgáltatásával kapcsolatos szoftver-mint-szolgáltatás; alkalmazásszoftver-szolgáltatók;

üzletek, közösségi médiák és hálózatok népszerűsítésével, valamint jutalmak és hűségrendszerek szolgáltatásával

kapcsolatos alkalmazás szoftver szolgáltatók; szoftverfejlesztés és szolgáltatás; üzletek, közösségi médiák és

hálózatok népszerűsítésével, valamint jutalmak és hűségrendszerek szolgáltatásával kapcsolatos

szoftver-mint-szolgáltatás; adattárolási szolgáltatások; tájékoztatási, tanácsadási és szaktanácsadási szolgáltatások

 nyújtása valamennyi fent említetthez kapcsolódóan.

 45    Információszolgáltatás, ideértve online, közösségi hálózatépítéssel kapcsolatosan; konzultációs

szolgáltatások a közösségi hálózatépítéssel kapcsolatban; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; üzletek,

közösségi médiák és hálózatok népszerűsítésével, valamint jutalmak és hűségrendszerek szolgáltatásával

kapcsolatos közösségi média és hálózatépítési szolgáltatások; tájékoztatási, tanácsadási és szaktanácsadási

szolgáltatások nyújtása valamennyi fent említetthez kapcsolódóan; kivéve online társkereső szolgáltatások, és

 szociális bemutatkozó szolgáltatások az online randizás és barátkozás céljából.

 ( 111 )  225.796

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 01400

 ( 220 )  2018.05.07.

 ( 732 )  Immanuel Életünk Krisztus Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Végh Zoltán Gyula, Budapest

 ( 541 )  Lelkes Napok

 ( 511 )  41    Nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; szabadidős táborok; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;

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

 ( 111 )  225.797

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00246

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Füldugók (fülvédő eszközök).

 16    Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük (időszaki lapok); repülőút

 során biztosított ingyenes magazinok;turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.

  18    Bőröndök, útitáskák (poggyász).

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

 nyaktámasztó párnák.

  24    Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

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

 alvómaszkok.

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

 ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.
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 35    Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói

hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,

 újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.

 36    Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;

értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való

kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;

 személyi kölcsön finanszírozás.

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

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;

légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások

repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;

légitársasági jegyszolgáltatások (repülőjegy szolgáltatások); repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri

várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási (parkoló inas)

szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési

 szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.

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

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

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

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista

 szálláshelyek.

 ( 111 )  225.798

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 17 03962

 ( 220 )  2017.12.12.

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Cerbona Müzli bár

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; snack ételek (gabona

 alapú); zab alapú ételek.

  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  225.799

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 17 03961

 ( 220 )  2017.12.12.

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Cerbona Granola bár

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; snack ételek (gabona

 alapú); zab alapú ételek.

  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  225.801

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00500

 ( 220 )  2018.02.19.
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 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejpótlók; tejsavó;

 tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.

 ( 111 )  225.802

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00476

 ( 220 )  2018.02.15.

 ( 732 )  Takács Imre, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  OPTI 4.0

 ( 511 )  42    Műszaki szolgáltatások; műszaki tanácsadói szolgáltatások; gyártással kapcsolatos technológiai

szolgáltatások; gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; építéshez, összeszereléshez és

automatizált gyártáshoz (cad/cam) használt, adathordozón rögzített számítógépes programok (szoftverek)

 fejlesztése.

 ( 111 )  225.803

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00501

 ( 220 )  2018.02.19.

 ( 732 )  Pannon Műtrágya Gyártó és Kereskedelmi Kft., Geszteréd (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pannon Műtrágya

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák, műtrágyák.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  225.804

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00515

 ( 220 )  2018.02.19.

 ( 732 )  Cserpes Sajtműhely Kft., Kapuvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek, tejesitalok, nevezetesen ivótej, sűrített tej, író, joghurt, gyümölcsjoghurt, kakaós vagy

csokoládés joghurt; kefir, tejszín, tejföl, túró, körözött, túrókészítmények és egyéb tejtermékeket tartalmazó

 turmixok és desszertek, vaj, sajt és sajttermékek; diétás joghurt nem gyógyászati célból.

 30    Kávé, kakaó, csokoládé-bevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; pudingok;

 kenyér, péksütemények, szendvicsek, cukrászsütemények, édesített desszert jellegű készítmények.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  225.806
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 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 02284

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Csanda Eszter, Budapest (HU)

 Susánszky Ádám Rudolf, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  zing burger & co

 ( 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    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack bárok;

hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek (1);

önkiszolgáló éttermek (2); székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátás; világítóberendezés

 kölcsönzése.

 ( 111 )  225.808

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 03617

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  Róma-Studió Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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 )  225.809

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 04065

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Tóth Csaba, Ásotthalom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Bel-és külföldi különjáratok; szerződéses járatok; zarándokutak; körutazások; céges kirándulások; óvodai,

iskolai kirándulások; esküvői szállítás; síutak; városnézés; jegyfoglalások; transzferjáratok biztosításának

 értékesítésével kapcsolatos szolgáltatások.

  36    Utazással kapcsolatos biztosítás közvetítés; biztosítási szolgáltatások.

 39    Szállítás, utazásszervezés; autóbuszkölcsönzés; autóbuszok működtetése; autókölcsönzés; helyfoglalás

(utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban; járművek kölcsönzése, bérbeadása; kirándulások, túrák,

 társasutazások szervezése; szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz; utazás és utasok szállítása.

 ( 111 )  225.810

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 04067
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 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Lőrinci László, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; video streaming

 eszközök; médiatartalom helyi drótnélküli hálózatokon keresztüli streamingjére szolgáló eszközök.

 38    Audio- és videoadatátvitellel kapcsolatos szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése

az interneten keresztül; telekommunikációs eszközök bérbeadása; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás];

internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam]; internetes audio streaming [egyidejű

vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; video on-demand közvetítések; internetes video streaming [egyidejű

vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül biztosított video- és

 audiotartalmakhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; távközlési berendezések kölcsönzése.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése;

 videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok vágása.

 ( 111 )  225.813

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 04018

 ( 220 )  2017.12.15.

 ( 732 )  Cresco Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CRESCO

 ( 511 )  1    Műtrágyák.

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák műtrágyákhoz, kártékony

állatok irtására szolgáló készítményekhez, gombaölő szerekhez(fungicidek), gyomirtó szerekhez (herbicidek)

 kapcsolódóan.

 ( 111 )  225.814

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 03895

 ( 220 )  2017.12.04.

 ( 732 )  TAM CERT Magyarország Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  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 )  225.815

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00097

 ( 220 )  2018.01.14.

 ( 732 )  FUNKCIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Darnózseli (HU)
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 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Szalámi; füstölt kolbászok; kolbász; kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; levegőn szárított kolbászok;

 füstölt húsok.

 ( 111 )  225.816

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00096

 ( 220 )  2018.01.14.

 ( 732 )  FUNKCIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Darnózseli (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 )  SZIVARSZALÁMI

 ( 511 )  29    Szalámi; füstölt kolbászok; kolbász; kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; levegőn szárított kolbászok;

 füstölt húsok.

 ( 111 )  225.817

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 04016

 ( 220 )  2017.12.15.

 ( 732 )  Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Papp Ágnes, Budapest

  
( 546 )

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

  38    Távközlés.

 ( 111 )  225.818

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 02321

 ( 220 )  2017.07.18.

 ( 732 )  Bajáki Ferenc, Kecskemét-Hetényegyháza (HU)

  
( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  225.819

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 02788

 ( 220 )  2017.09.06.

 ( 732 )  Union Knights Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; pólók; trikók; pulóverek; kapucnis felsők; ingek; nadrágok; kalapáruk; sapkák; mellények;

sálak; övek (ruházat); bőrövek; szövetből, ruhaanyagból készült övek; alsónadrágok; zoknik; kabátok, dzsekik;

 farmerek; lábbelik; férfi lábbeli; női lábbeli; kesztyűk; papucsok; sportcipők; vászoncipők.

 ( 111 )  225.820

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 02909

 ( 220 )  2017.09.18.

 ( 732 )  Dante International S.A., Bucharest (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); mások javára különböző áruféleségek összeállítása

(kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően megtekinthessék és

 megvásárolhassák ezeket az árukat, és ezek végzése az interneten keresztül vagy egyéb elektronikus úton.

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

  42    Számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés; weboldalak alkotása és fenntartása.

 ( 111 )  225.821

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 04128

 ( 220 )  2017.12.27.

 ( 732 )  WOLF Vegyi termék Gyártó és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csisztai-Molnár Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.822

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 04129

 ( 220 )  2017.12.27.

 ( 732 )  Lerágott Csont Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Donajó Péter, Budapest

 ( 541 )  CUPÁKOS
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 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  225.823

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 04134

 ( 220 )  2017.12.28.

 ( 732 )  Salamon Péter Zoltán, Nagykanizsa (HU)

 Tarnai Tímea Ilona, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok; hajdíszek; póthajak (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.825

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00105

 ( 220 )  2018.01.12.

 ( 732 )  Kalóczkai Péter, Veresegyház (HU)

 Detvay István Pál, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Farkas Gabriella, Budapest

 ( 541 )  CERBEROS

 ( 511 )   12    Lopásgátló eszközök járművekhez.

 ( 111 )  225.826

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00104

 ( 220 )  2018.01.12.

 ( 732 )  Tóth Ádám Mihály, Isaszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Időzítők, mérőkanál, digitális súly mérleg.

  20    Konyhabútor, mobil konyhabútor csapteleppel és mosogatóval.

 21    Konyhai kiegészítők, eszközök, nevezetesen kávétömörítő, kézi és gépi, tamperek, kávétömörítő állvány,

 tampertalp, tamper nyél, kávédíszítő eszközök, csészék, tányérok, poharak, tálcák, törlőkendő, tisztítókefe.

 ( 111 )  225.827

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00100

 ( 220 )  2018.01.15.

 ( 732 )  Kékestető Nonprofit Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Magasan a legjobb
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 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.829

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 04077

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  303-as Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pásztor Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LASH & LASHES, mert a szempilla öltöztet

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek szempillákhoz, kozmetikumok szemöldökhöz, műszempillák, ragasztószerek

műszempillákhoz, sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők, sminkeltávolító, sminklemosó

 készítmények, szemöldökceruzák (1) és szemöldökceruzák (2), szempillaspirál.

 ( 111 )  225.831

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00502

 ( 220 )  2018.02.19.

 ( 732 )  Pannon Műtrágya Gyártó és Kereskedelmi Kft., Geszteréd (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pannon Lombtrágyák

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák, műtrágyák.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  225.832

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00503

 ( 220 )  2018.02.19.

 ( 732 )  Földesi Zoltán, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírból, kartonból, műanyagból, fóliából készült csomagolóanyagok.

 24    Ágyneműk és takarók; ágyterítők; ajtó- és ablak függönyök textilből és műanyagból; asztalterítők nem

papírból; textilanyagok fehérnemű készítéséhez; textíliák babaruházat készítéséhez; bélésanyagok; bútorhuzatok;

kárpitanyagok; dunyhák; paplanok; flanel szövetek; fürdőszobai és WC vászonneműk, gyapjúszőnyegek;

hálózsákok; kézimunkák; kötött szövetek, lepedők; műselyemszövetek; pamutvászon; párnahuzatok; szövetek;

 textil falidíszek; törülközők; zsebkendők; vásznak.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; termékbemutatók és kiállítások szervezése; reklám és marketing

 tevékenységek; online kereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  225.834

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 02283
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 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Csanda Eszter, Budapest (HU)

 Susánszky Ádám Rudolf, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  zing burger

 ( 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    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack bárok;

hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek (1);

önkiszolgáló éttermek (2); székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátás; világítóberendezés

 kölcsönzése.

 ( 111 )  225.835

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 03491

 ( 220 )  2017.10.30.

 ( 732 )  Wekerle-major Investment Kft., Dánszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Rieden Ildikó Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése;

 szabadidős létesítmények üzemeltetése; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

  43    Átmeneti szállások kiadása; szállásfoglalás; vendéglátás.

 ( 111 )  225.836

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 03848

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  Tóth Attila, Nagycsécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Horgászorsók; horgászbotok; horgászzsinórok, horgászdamilok; horgászvillantók; horgászfelszerelés;

horgászfelszerelések; horgász előkék; horgász horgok; horgász nehezékek; horgászbot tartók; horgászbot rudak;

horgászbot-nyelek; horgászcsali-dobozok [horgászati cikkek]; horgászorsó tartók; etetőanyagok horgászathoz;

horgok horgászathoz; horgászhálók [sporthorgász]; merítőhálók horgászáshoz; horgászzsinór-toldalékok; úszók

[horgászfelszerelés]; halaskosarak [horgászfelszerelés]; forgókapcsok [horgászfelszerelés]; kapásérzékelők

[horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; mesterséges etetőanyag [horgászat]; horgászbot tartó

állványok; parti horgászbot-támaszok; mesterséges csali horgászathoz; elektronikus kapásjelzők horgászathoz;

horgászathoz kialakított táskák; mesterséges csalik horgászathoz; horgászathoz használt kapásriasztók; úszók

horgászathoz/halászathoz; fagyasztva szárított horgászcsalétkek; páternoszteres szerelékek

[horgászfelszerelések]; horgászathoz használt akusztikus jelzőberendezések; mesterséges csalik horgászathoz,
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halászathoz; horgászfelszerelés tárolására alkalmas dobozok; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy

 horgászathoz.

 ( 111 )  225.837

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 03959

 ( 220 )  2017.12.12.

 ( 732 )  Szabó Szabolcs Achilles, Budapest (HU)

 ( 541 )  SZABYEST

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  225.838

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 03967

 ( 220 )  2017.12.12.

 ( 732 )  Szerdahelyi Gabriella, Zsámbék (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; hirdetési- és reklámszolgáltatások, reklámanyagok terjesztése,

 kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 38    Távközlés, nevezetesen közösségi portál, elektronikus levelezés, e-mail, információs szolgáltatások

 interneten keresztül, üzenetek és képek továbbítása számítógép segítségével.

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

 ( 111 )  225.839

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 04066

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Tóth Zsuzsanna, Üllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Elektronikus könyvek; letölthető elektronikus könyvek; díszítő mágnesek; hűtőmágnesek.

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

 bútorok kivételével; képeslapok, levelezőlapok; könyvek; könyvkötés; képregények; naplók; tollak.

 41    Felnőtt tartalommal kapcsolatos on-line elérhető elektronikus publikációk letölthető és nem letölthető

 formában; felnőtt tartalommal kapcsolatos blogírás.

 ( 111 )  225.840

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 04068

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Gombás Andrea, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok

 csomagoláshoz; virág- és csokoládédobozok.

  31    Élő növények és virágok.

 35    Interneten keresztül történő kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; virágok, csokoládék és az ezekhez

 kapcsolódó tárgyak értékesítése.

 ( 111 )  225.841

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 17 03954

 ( 220 )  2017.12.08.

 ( 732 )  KATAMI Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Éber Imre, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Társasjátékok; kérdéskészletek társasjátékokhoz.

 35    Marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és

rendezvények szervezése; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós

 és reklámozási célokra.

 41    Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és

lebonyolítása; oktatási rendezvények lebonyolítása; szabadidős rendezvények szervezése; születésnapi party-

 rendezvény szervezése; vállalati rendezvények (szórakoztatás).

  42    Társasjátékok tervezése.

 ( 111 )  225.842

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00864

 ( 220 )  2018.03.19.

 ( 732 )  Kiss Károly, Nagymaros (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  28    Alkatrészkészletek játékautó-modellek építéséhez [teljes készlet]; alkatrészkészletek [teljes készlet]

játékmodellek készítéséhez; akciófigura játékkészletek; játék építőkészletek; játék építőelemek; játék ékszerek;

játék építőkockák; játék építőkockák fából; játék figurák; játéképítmények gyerekeknek; műanyag játékok;

műanyagból készült játékok; oktatási célú játékszerek; puzzlék, kirakós játékok; játék akciófigurák; játék

 autómodellek; játékboltok.

 41    Kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti kiállításokkal kapcsolatos

szolgáltatások; múzeumi kiállítások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatási célú kiállítások

lebonyolítása; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú

előadások tervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú

összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 20. szám, 2018.10.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2579



oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek

szervezése az interneten; versenyek szervezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás); vetélkedők lebonyolítása;

versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése;

találkozók szervezése és lebonyolítása; szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; kulturális célú bemutatók,

kiállítások szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítási

szolgáltatások oktatási célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); rajongói klubok; oktatási klub

 szolgáltatások.

 ( 111 )  225.843

 ( 151 )  2018.10.09.

 ( 210 )  M 18 00264

 ( 220 )  2018.01.26.

 ( 732 )  Károly Corner Residences Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.844

 ( 151 )  2018.10.09.

 ( 210 )  M 17 03708

 ( 220 )  2017.11.15.

 ( 732 )  Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pötyi

 ( 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.

 ( 111 )  225.846

 ( 151 )  2018.10.09.

 ( 210 )  M 17 03937

 ( 220 )  2017.12.08.

 ( 732 )  Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány, Budapest (HU)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 20. szám, 2018.10.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2580



  

( 546 )

 ( 511 )  41    Előadások, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; kulturális, nevelési és társadalmi célú kiállítások szervezése; kulturális, nevelési és

társadalmi célú pályázatok kiírása és lebonyolítása; kulturális, nevelési és társadalmi célú versenyek és

vetélkedők szervezése és lebonyolítása; kiadói tevékenység; elektronikus desktop kiadói tevékenység; online

 elérhető elektronikus publikációk; filmgyártás; videofilmek készítése.

 ( 111 )  225.847

 ( 151 )  2018.10.09.

 ( 210 )  M 17 03825

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Volldünger Bio

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 111 )  225.848

 ( 151 )  2018.10.09.

 ( 210 )  M 17 03943

 ( 220 )  2017.12.07.

 ( 732 )  Szakálos Tibor, Érd (HU)

 Szakálos Bence Tibor, Érd (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Az élet rövid, éld édesen

 ( 511 )  29    Gyümölcssaláták; gyümölcspép; gyümölcskocsonya; gyümölcs szeletkék; zselék; kandírozott gyümölcsök;

lekvárok; dzsemek; szárított és főzött zöldségek; zöldségsaláták; gombák; húsok; tejtermékek; joghurt; tejszín;

 ízesített tejszín; sajtok.

 30    Cukor; cukorkák; édesítőszerek; gabonakészítmények; pékáruk; kalács; kürtöskalács; gabona pehely;

tészták; cukrászsütemények; gyümölcsös sütemények; csokoládé; fahéj; fűszerek; karamella; fagylaltok;

jégkrémek; szörbet; fagyasztott joghurt; pudingok; méz; ízesítőszerek; kakaó; kávé; édes szósz és - öntet; fűszeres

 szószok, öntetek.

 ( 111 )  225.849

 ( 151 )  2018.10.09.

 ( 210 )  M 17 03492

 ( 220 )  2017.10.30.

 ( 732 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Cao Zheng Yin, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Tapaszok, kötszeranyagok, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
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 ( 111 )  225.850

 ( 151 )  2018.10.09.

 ( 210 )  M 18 01133

 ( 220 )  2018.04.11.

 ( 732 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Sopianae

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  225.851

 ( 151 )  2018.10.09.

 ( 210 )  M 17 02107

 ( 220 )  2017.06.28.

 ( 732 )  Agrárrendezvények Kft., Szőlősgyörök (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ

és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi-

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

szolgáltatások; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél

szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti információk;

üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

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

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; eszmecserék,

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

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; show-műsorok készítése; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése

 [oktatás vagy szórakoztatás].

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások;

gazdálkodás (állatok); kertészeti szolgáltatások (1); kertészeti szolgáltatások (2); mezőgazdasági eszközök

kölcsönzése; tájkertész-szolgáltatások; tájtervezés; trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni

 szétszórása; újraerdősítési szolgáltatások.

 ( 111 )  225.852

 ( 151 )  2018.10.09.

 ( 210 )  M 17 03720
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 ( 220 )  2017.11.17.

 ( 732 )  Carapelli Firenze, S.P.A., Tavarnelle Val di Pesa/Firenze (IT)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Carapelli. Az extra szűz olívaolaj művészete

 ( 511 )   29    Olajok és zsírok.

 ( 111 )  225.854

 ( 151 )  2018.10.09.

 ( 210 )  M 17 03189

 ( 220 )  2017.10.09.

 ( 732 )  Manna Vision Media Kft., Budapest (HU)

 ( 511 )   35    Rádióreklámok közzététele, kereskedelmi ügyletek, adminisztráció.

  38    Rádióadás, műsorszórás, e-mail.

  41    Rádiós műsorgyártás, rádiós szórakoztatás, zenei gyártás, műsorkészítés.

 ( 111 )  225.858

 ( 151 )  2018.10.09.

 ( 210 )  M 18 00193

 ( 220 )  2018.01.22.

 ( 732 )  Vincze Imre, Albertirsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csili paprika fűszer, csili paprika szósz, csili paprika paszta, őrölt csili paprika, savanyított csili paprika,

 szárított csili paprika.

  31    Friss csili paprika.

 ( 111 )  225.860

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00143

 ( 220 )  2018.01.18.

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

 ( 541 )  Richter Főnix Közösség

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

  16    Nyomdaipari termékek.

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

 lebonyolítása, továbbá ezek hagyományos és elektronikus úton történő bemutatása.

 ( 111 )  225.861

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00144

 ( 220 )  2018.01.18.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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  16    Nyomdaipari termékek.

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

 lebonyolítása, továbbá ezek hagyományos és elektronikus úton történő bemutatása.

 ( 111 )  225.863

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00194

 ( 220 )  2018.01.23.

 ( 732 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, sport és kulturális tevékenység.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  225.864

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00195

 ( 220 )  2018.01.23.

 ( 732 )  Éger Norbert, Dunakeszi (HU)

  

( 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).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (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 )  225.867

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00209

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Hornyák Dávid, Szigetszentmikós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok; nem

 gyógyhatású hajszeszek.

 35    Kozmetikumok; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok; nem
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 gyógyhatású hajszeszek kereskedelme.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; fodrászat.

 ( 111 )  225.868

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00306

 ( 220 )  2018.01.31.

 ( 732 )  Ondrék Alfréd, Somoskőújfalú (HU)

  
( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi termék).

  35    Bútorokkal kapcsolatos online-, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  225.869

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00307

 ( 220 )  2018.01.31.

 ( 732 )  Sáfián Attila, Gyula (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

  35    Komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények kereskedelme.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  225.870

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00308

 ( 220 )  2018.01.31.

 ( 732 )  Tóth Gergely, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, reklámozás, reklámanyagok (prospektusok,

nyomtatványok) terjesztése, hirdetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, üzleti információk, üzleti

 felvilágosítás, tájékoztatás.

 41    Gépjárművezetés elméleti és gyakorlati oktatása, gépjárművezetők továbbképzése, előadások szervezése és
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lebonyolítása, könyv-, jegyzet-, egyéb szakmai anyagok készítése, kiadása, oktatási tárgyú információk, film-,

videó- és hangfelvételek készítése, sokszorosítása és kölcsönzése, oktatóprogramok készítése, rögzítése,

 sokszorosítása és kölcsönzés.

 ( 111 )  225.872

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00312

 ( 220 )  2018.01.31.

 ( 732 )  Dimény Szabolcs, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. SZÁNTAY Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.873

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00313

 ( 220 )  2018.01.31.

 ( 732 )  Pálinkaforrás Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Prédl Tamás, Budapest

 ( 541 )  FORRÁS SPRITZ

 ( 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 )  225.874

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00204

 ( 220 )  2018.01.23.

 ( 732 )  Mohamed Aida, Budapest (HU)

 ( 541 )  SIMPLY NATURAL

 ( 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).

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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  225.875

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00205

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Sándor Dominika, Seregélyes (HU)

 Pap Dávid, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   21    Vágódeszkák fából [eszközök].

 ( 111 )  225.876

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00206

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Simon Zsolt György, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Hargita területéről származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 kiemelkedő eredményt elérő tagok esetenkénti rendkívüli sportsegélyben való részesítése.

 ( 111 )  225.877

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00208

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Jex Dénes, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Applikációs szoftver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes programok, letölthető

 szoftverek.

  39    Szállítás; személyszállítás.

 ( 111 )  225.878

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 17 04106

 ( 220 )  2017.12.21.

 ( 732 )  Konduktív Iskoláért Közhasznú Alapítvány, Dömsöd (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Ádám, Budapest

 ( 541 )  Pető Intézet

 ( 511 )  10    A mozgást segítő kerekes járóeszközök; anatómiai kötések ízületekre; elemzőkészülékek gyógyászati

használatra; esztétikai masszírozó készülékek; felfújható matracok orvosi célokra; felkötő kendők, hevederek

[támasztókötések]; fizikoterápiás készülékek; függesztő kötések; fűzők gyógyászati használatra; galvanikus övek

gyógyászati használatra; galvánterápiás készülékek; gipszkötések, kötszerek ortopédiai célokra; gyógyászati célú

légágyak; gyógyászati készülékek és eszközök; hasfűzők; hasi kötések; haskötők; haskötők, köldök övek;
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hűtőpárnák elsősegély-nyújtási célokra; hűtőtapaszok gyógyászati célokra; inkubátorok orvosi használatra;

inkubátorok újszülötteknek; járóbotok gyógyászati célokra; járókeret mozgássérültek számára; jégtömlők

gyógyászati használatra; kanülök; kényszerzubbonyok; kerekes hordágyak; kesztyűk gyógyászati használatra;

kompressziós ruhák; kompresszorok [sebészeti]; lábujj elválasztók ortopédiai célokra; lábujj szétválasztók

ortopédiai célokra; légzőmaszkok mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető készülékek mesterséges

lélegeztetéshez; levegővel töltött párnák gyógyászati célokra (1); levegővel töltött párnák gyógyászati célokra (2);

lúdtalpbetétek lábbelikhez; mágneses rezonanciás képalkotó berendezések orvosi használatra; mankók;

mankóvégek; masszázsberendezések; masszírozó kesztyűk; matracok, szülészeti; meleglevegős terápiás

készülékek; mentős hordágyak; mozgássérült emelők; műtőasztalok; művégtagok; négylábú járóbotok

gyógyászati célokra; ortopédiai cikkek; ortopédiai cipőtalpak; ortopédiai térdpólyák, térdvédők; ortopéd lábbelik;

orvosi szondák; övek, elektromos, gyógyászati használatra; övek gyógyászati célra; övek ortopédiai célokra;

párnák [betétek, tasakok] felfekvés megelőzésére; párnák gyógyászati használatra; rugalmas harisnyák sebészeti

használatra; rugalmas kötszerek; sebészeti készülékek és eszközök; sebészeti lepedők; sebészeti robotok;

sebészeti sínek; sebészeti szivacsok; sebészeti szondák; sérvkötők; speciálisan gyógyászati célokra készült ágyak;

speciálisan gyógyászati használatra készült bútorok; speciális táskák/tartók, orvosi eszközöknek; spirométerek

[orvosi készülékek]; stentek; steril sebészeti lepedők; sugárterápiás, radioterápiás készülékek; süketség,

nagyothallás kezelésére szolgáló készülékek; székek orvosi vagy fogászati használatra; szülészeti készülékek;

takarók, elektromos fűtésű, gyógyászati használatra; talpbetétek lúdtalp ellen; terhességi övek; termoelektromos

borogatások [sebészeti]; testmozgásra szolgáló gyógyászati eszközök, készülékek; testrehabilitációs készülékek

gyógyászati célokra; thermo tömlők, hideg-meleg borogatások elsősegélynyújtási célokra; toalett székek;

tomográfok gyógyászati célokra; trakciós készülékek gyógyászati célokra; trokárok; ujjvédők gyógyászati

használatra; újraélesztő készülékek; UV lámpák gyógyászati célokra; vibromasszázs készülékek; visszér

 harisnyák; vizestömlők gyógyászati használatra.

 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 )  225.879

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00927

 ( 220 )  2018.03.23.

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

 ( 541 )  UMYON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  225.880

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00926

 ( 220 )  2018.03.23.

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

 ( 541 )  PREMYON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  225.881

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00800

 ( 220 )  2018.03.13.
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  RICHTER FerroBio

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  225.882

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00797

 ( 220 )  2018.03.12.

 ( 732 )  Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 541 )  Dermaflora

 ( 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 beűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi termék).

 ( 111 )  225.884

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00321

 ( 220 )  2018.02.01.

 ( 732 )  CHEMOR Kutató, Fejlesztő és Kereskedő Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  NONOSZ plusz

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati termékek.

 ( 111 )  225.885

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 17 03331

 ( 220 )  2017.10.20.

 ( 732 )  SC ELANTIS FARMA SRL, Com. Mogosoaia Jud, Ilfov Mogosoia (RO)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerek és étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  225.886

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 17 03963

 ( 220 )  2017.12.12.

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Mázli szelet

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; snack ételek (gabona

 alapú); zab alapú ételek.

 ( 111 )  225.887

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 17 04076

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Gao Rui, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 ( 111 )  225.888
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 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00437

 ( 220 )  2018.02.12.

 ( 732 )  Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület, Nadap (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  40    Rendezvényeken, fesztiválokon keletkező hulladék újrafelhasználása; rendezvényzöldítés, nevezetesen

 környezettudatos hulladékmanagement; rendezvényeken felhasznált italos poharak újrafelhasználása.

 41    Környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási, szemléletformálási szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatban; csapatépítés (oktatás) természet- és

környezetvédelemmel kapcsolatban; rendezvények szervezése környezetvédelemmel és újrahasznosítással

kapcsolatban; oktatási programok rendezése, szervezése, lebonyolítása környezetvédelemmel kapcsolatos

társadalmi felelősségvállalás ösztönzése céljából; képzési programok rendezése, szervezése, lebonyolítása

környezetvédelemmel kapcsolatos társadalmi felelősségvállalás ösztönzése céljából; rendezvények szervezése,

 lebonyolítása környezetvédelemmel kapcsolatos társadalmi felelősségvállalás ösztönzése céljából.

 45    Tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen

 a környezetvédelemmel kapcsolatban; jótékonysági akciók, nevezetesen a környezetvédelemmel kapcsolatban.

 ( 111 )  225.889

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00540

 ( 220 )  2018.02.20.

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

 ( 740 )  dr. Holobrádi Emese, Budapest

  ( 546 )

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó

mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; pénzforgalmi

szolgáltatások nyújtása; elektronikus pénz kibocsátása, valamint olyan papír alapú készpénz helyettesítő fizetési

eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,

amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári

kötelezettség vállalása; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel

saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; pénzügyi szolgáltatás közvetítése; letéti

szolgáltatás, széfszolgáltatás; hitel referencia szolgáltatás; pénzváltási tevékenység; megbízás felvétele és

továbbítása; megbízás végrehajtása az ügyfél javára; sajátszámlás kereskedés; portfoliókezelés; pénzügyi eszköz

elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással

(jegyzési garanciavállalás); pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó

kötelezettségvállalás nélkül; befektetési tanácsadás; a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az

ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése; a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla

vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése; befektetési

hitel nyújtása; a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az

egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás; befektetési szolgáltatási

tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés; befektetési elemzés és pénzügyi elemzés;

jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás; részvénykönyv vezetése; értékpapír kölcsönzés; a 2013. évi

 CXXXV. törvény szerinti, központi banki feladatai ellátásához kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 111 )  225.890

 ( 151 )  2018.10.10.
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 ( 210 )  M 18 00541

 ( 220 )  2018.02.20.

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

 ( 740 )  dr. Holobrádi Emese, Budapest

  ( 546 )

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó

mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; pénzforgalmi

szolgáltatások nyújtása; elektronikus pénz kibocsátása, valamint olyan papír alapú készpénz helyettesítő fizetési

eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,

amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári

kötelezettség vállalása; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel

saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; pénzügyi szolgáltatás közvetítése; letéti

szolgáltatás, széfszolgáltatás; hitel referencia szolgáltatás; pénzváltási tevékenység; megbízás felvétele és

továbbítása; megbízás végrehajtása az ügyfél javára; sajátszámlás kereskedés; portfoliókezelés; pénzügyi eszköz

elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással

(jegyzési garanciavállalás); pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó

kötelezettségvállalás nélkül; befektetési tanácsadás; a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az

ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése; a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla

vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése; befektetési

hitel nyújtása; a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az

egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás; befektetési szolgáltatási

tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés; befektetési elemzés és pénzügyi elemzés;

jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás; részvénykönyv vezetése; értékpapír kölcsönzés; a 2013. évi

 CXXXV. törvény szerinti, központi banki feladatai ellátásához kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 111 )  225.891

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00790

 ( 220 )  2018.03.12.

 ( 732 )  Szalay Ivett, Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Ételek és italok felszolgálása.

 ( 111 )  225.892

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 01063

 ( 220 )  2018.04.06.

 ( 732 )  Wienerberger Téglaipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Wienerberger Kéményrendszer Universal

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

 fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  11    Fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések.
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 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; nem fémből készült hordozható

 szerkezetek.

 ( 111 )  225.893

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 01074

 ( 220 )  2018.04.05.

 ( 732 )  ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és

átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek

tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,

kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív

folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók

jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és

helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;

információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az

információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes

szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai

módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások

megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az

elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;

számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési

szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása

és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok

összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;

adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;

adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre

szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes

szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek

programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok

importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos

szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és

kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;

honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;

információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok
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programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz

használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek

programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok

tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak

tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és

karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;

weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és

tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;

weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és

karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal

tervező és készítő szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés; weboldal kezelési

szolgáltatások; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal

hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése;

weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos

szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és

karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások

számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók

számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési

szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;

szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és

karbantartása internetes hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez;

szoftverek karbantartása internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése

biztonságos hálózati műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver

testreszabása; szoftver készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és

adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott

weblapok létrehozása és karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép

programok felhasználói igények szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja;

számítógép programok telepítése; számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és

kommunikációs rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és

szoftvertervezés; számítógép programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes

programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;

számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos

műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása;

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek

frissítése; számítógépes hálózatok honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes

oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes

programok frissítése; számítógépes programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok

karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes

programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;

számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok

szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes
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programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal

kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

jelentések készítése; számítógépes programozás az internethez; személyre szabott honlapok programozása;

számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és

aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;

számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás,

frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes

szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése, vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver

tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása;

számítógépes szoftverek és programok aktualizálása és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése;

számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása

[műszaki támogató szolgáltatások]; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és

karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési

szolgáltatások; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes

szoftver telepítése, karbantartása, javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és

karbantartása; számítógépes szoftver telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató

szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver

karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási

szolgáltatások; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás;

számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése;

számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver

architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes

szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és

szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók

részére; online támogatás számítógépes program felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült

szoftverek fejlesztése; kommunikációs rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs

rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos

tanácsadás; honlap- és weboldal tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó

berendezések programozása; adatbázisok fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek

telepítése és karbantartása; webtárhely biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes

oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok

hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása; vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver

mint szolgáltatás [saas]; számítógépesített üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára

online tartalmak megosztására; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok

továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése

céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából;

online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ kezelése céljából; online

adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,
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intraneteken és az interneten; nem helyszíni biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása;

elektronikus adattárolás; elektronikus adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok

elektronikus tárolása; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása;

biztonsági adatmentési szolgáltatások; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (asp);

adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis

szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó

berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések

elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel

kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;

tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs

szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok

és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával

kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes

rendszerelemzés területén; tanácsadás a számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági

szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; számítógépes tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs

rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes

hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és

szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos

technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel

kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk

összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;

információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a

számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
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technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok

helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek

katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes

adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus

tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és

számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;

adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;

tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes

rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes

rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;

 minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].

 45    Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  225.896

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00431

 ( 220 )  2018.02.12.

 ( 732 )  Török Katalin, Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Fagylaltgépek; fagylaltkészítő gépek; ice roll fagylaltgép.

 43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; kültéri

 étkeztetési szolgáltatások; rendezvények, kitelepülések, fesztiválok.

 ( 111 )  225.897

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00435

 ( 220 )  2018.02.12.

 ( 732 )  Marton Tibor, Somlóvásárhely (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  SCARABEO

 ( 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
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 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.898

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 01072

 ( 220 )  2018.04.05.

 ( 732 )  ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és

átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek

tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,

kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív

folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók

jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és

helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;

információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az

információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes

szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai

módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások

megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az

elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;

számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési

szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása

és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok

összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;

adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;

adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre

szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes

szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek

programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok

importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos

szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és

kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;

honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;
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információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok

programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz

használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek

programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok

tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak

tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és

karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;

weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és

tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;

weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és

karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal

tervező és készítő szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés; weboldal kezelési

szolgáltatások; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal

hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése;

weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos

szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és

karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások

számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók

számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési

szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;

szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és

karbantartása internetes hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez;

szoftverek karbantartása internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése

biztonságos hálózati műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver

testreszabása; szoftver készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és

adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott

weblapok létrehozása és karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép

programok felhasználói igények szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja;

számítógép programok telepítése; számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és

kommunikációs rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és

szoftvertervezés; számítógép programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes

programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;

számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos

műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása;

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek

frissítése; számítógépes hálózatok honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes

oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes

programok frissítése; számítógépes programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok

karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes

programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;

számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 20. szám, 2018.10.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2598



szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes

programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal

kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

jelentések készítése; számítógépes programozás az internethez; személyre szabott honlapok programozása;

számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és

aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;

számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás,

frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes

szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése, vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver

tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása;

számítógépes szoftverek és programok aktualizálása és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése;

számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása

[műszaki támogató szolgáltatások]; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és

karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési

szolgáltatások; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes

szoftver telepítése, karbantartása, javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és

karbantartása; számítógépes szoftver telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató

szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver

karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási

szolgáltatások; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás;

számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése;

számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver

architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes

szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és

szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók

részére; online támogatás számítógépes program felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült

szoftverek fejlesztése; kommunikációs rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs

rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos

tanácsadás; honlap- és weboldal tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó

berendezések programozása; adatbázisok fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek

telepítése és karbantartása; webtárhely biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes

oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok

hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása; vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver

mint szolgáltatás [saas]; számítógépesített üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára

online tartalmak megosztására; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok

továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése

céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából;

online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ kezelése céljából; online

adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes
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szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,

intraneteken és az interneten; nem helyszíni biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása;

elektronikus adattárolás; elektronikus adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok

elektronikus tárolása; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása;

biztonsági adatmentési szolgáltatások; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (asp);

adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis

szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó

berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések

elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel

kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;

tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs

szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok

és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával

kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes

rendszerelemzés területén; tanácsadás a számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági

szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; számítógépes tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs

rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes

hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és

szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos

technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel

kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk

összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;

információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a
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számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok

helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek

katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes

adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus

tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és

számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;

adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;

tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes

rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes

rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;

 minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].

 45    Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  225.899

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 01075

 ( 220 )  2018.04.05.

 ( 732 )  ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és

átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek

tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,

kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív

folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók

jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és

helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;

információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az

információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes

szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai
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módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások

megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az

elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;

számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési

szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása

és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok

összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;

adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;

adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre

szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes

szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek

programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok

importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos

szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és

kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;

honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;

információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok

programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz

használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek

programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok

tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak

tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és

karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;

weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és

tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;

weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és

karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal

tervező és készítő szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés; weboldal kezelési

szolgáltatások; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal

hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése;

weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos

szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és

karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások

számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók

számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési

szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;
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szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és

karbantartása internetes hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez;

szoftverek karbantartása internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése

biztonságos hálózati műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver

testreszabása; szoftver készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és

adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott

weblapok létrehozása és karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép

programok felhasználói igények szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja;

számítógép programok telepítése; számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és

kommunikációs rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és

szoftvertervezés; számítógép programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes

programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;

számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos

műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása;

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek

frissítése; számítógépes hálózatok honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes

oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes

programok frissítése; számítógépes programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok

karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes

programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;

számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok

szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes

programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal

kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

jelentések készítése; számítógépes programozás az internethez; személyre szabott honlapok programozása;

számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és

aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;

számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás,

frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes

szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése, vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver

tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása;

számítógépes szoftverek és programok aktualizálása és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése;

számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása

[műszaki támogató szolgáltatások]; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és

karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési

szolgáltatások; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes

szoftver telepítése, karbantartása, javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és

karbantartása; számítógépes szoftver telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató

szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver
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karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási

szolgáltatások; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás;

számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése;

számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver

architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes

szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és

szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók

részére; online támogatás számítógépes program felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült

szoftverek fejlesztése; kommunikációs rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs

rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos

tanácsadás; honlap- és weboldal tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó

berendezések programozása; adatbázisok fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek

telepítése és karbantartása; webtárhely biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes

oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok

hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása; vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver

mint szolgáltatás [saas]; számítógépesített üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára

online tartalmak megosztására; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok

továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése

céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából;

online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ kezelése céljából; online

adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,

intraneteken és az interneten; nem helyszíni biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása;

elektronikus adattárolás; elektronikus adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok

elektronikus tárolása; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása;

biztonsági adatmentési szolgáltatások; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (asp);

adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis

szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó

berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések

elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel

kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;

tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs

szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok

és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával

kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes

rendszerelemzés területén; tanácsadás a számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági

szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; számítógépes tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével
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kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs

rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes

hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és

szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos

technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel

kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk

összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;

információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a

számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok

helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek

katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes

adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus

tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és

számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;

adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;

tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes

rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes

rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;

 minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].

 45    Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs

 szolgáltatások.
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 ( 111 )  225.900

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 17 04110

 ( 220 )  2017.12.21.

 ( 732 )  Dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Sándor, Veszprém

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.902

 ( 151 )  2018.10.10.

 ( 210 )  M 18 00440

 ( 220 )  2018.02.13.

 ( 732 )  Tamáska János, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények.

 ( 111 )  225.903

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 18 00518

 ( 220 )  2018.02.19.
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 ( 732 )  Cserpes Sajtműhely Kft., Kapuvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

  35    Tej és tejtermékek reklámozása, kereskedelme és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs és irodai munkák.

 ( 111 )  225.904

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 18 00408

 ( 220 )  2018.02.09.

 ( 732 )  Ofella Gergely, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Dr. Liber Ádám, Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 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 )  225.905

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 18 00519

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-Európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
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piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáltatások

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

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

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

 készítése.

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

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

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

 világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.

 ( 111 )  225.906

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 18 00523

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-Európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

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

 készítése.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

 világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.

 ( 111 )  225.907

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 18 00521

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-Európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

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

 készítése.

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

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

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

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

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

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

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

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

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

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

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

szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
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videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

 világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.

 ( 111 )  225.908

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 18 00528

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-Európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NET4

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

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

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

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

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

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

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

 készítése.

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

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

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

 világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.

 ( 111 )  225.909

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 18 00522

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-Európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STORY4

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

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

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

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáltatások
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letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

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

 készítése.

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

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

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

 világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.

 ( 111 )  225.910

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 18 00520

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-Európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

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

 készítése.

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

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

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;
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előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések

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

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

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

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

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

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

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

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

videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

 világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.

 ( 111 )  225.911

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 18 00524

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-Európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

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

 készítése.

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

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

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

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

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

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

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

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

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

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

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

szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
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videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

 világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.

 ( 111 )  225.912

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 18 00526

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-Európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

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

 készítése.

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

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

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

 világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.

 ( 111 )  225.915

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 17 03787

 ( 220 )  2017.11.23.

 ( 732 )  Eiler Attila Gyula, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta.

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével)(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.

 ( 111 )  225.916

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 17 03786

 ( 220 )  2017.11.21.

 ( 732 )  Trom Kata, Budapest (HU)

 ( 541 )  TÉR-LÉLEK-TAN

 ( 511 )   41    Nevelés, szakmai képzés, életmód tanácsadás.

 42    Lakberendezési tanácsadás konzultáció, építészeti konzultáció, építészeti és lakberendezési tervezések és

 tanácsadás.

 ( 111 )  225.917

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 17 03125

 ( 220 )  2017.10.03.

 ( 732 )  Tebike Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 111 )  225.918

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 17 01526

 ( 220 )  2017.05.10.

 ( 732 )  Bóday Pál Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bass és Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott
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marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi-

vagy reklámcélú vásárok szervezése; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing

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

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében, szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); televíziós

 reklámozás; üzleti konzultációs szolgáltatások.

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fotóriportok készítése; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; nyereményjátékok működtetése; rádió- és televízióműsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; szépségversenyek szervezése;

 szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; videorögzítés.

 ( 111 )  225.921

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 18 00329

 ( 220 )  2018.02.01.

 ( 732 )  MAMBÓ Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

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

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

 ( 111 )  225.922

 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 18 00224

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  Dr. Ifj. Lánchidi István, Lánchidi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok.

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

 péksütemények és cukrászsütemények; cukor, méz, melaszszirup; só; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  225.923
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 ( 151 )  2018.10.11.

 ( 210 )  M 18 00215

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Morgan King Group Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Geönczeöl Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  225.926

 ( 151 )  2018.10.12.

 ( 210 )  M 18 00631

 ( 220 )  2018.02.27.

 ( 732 )  Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.927

 ( 151 )  2018.10.12.

 ( 210 )  M 18 00640

 ( 220 )  2018.02.27.

 ( 732 )  Jobb Veled a Világ Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pozitív Pedagógia Mozgalom

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és

 oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

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

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

 ( 111 )  225.929

 ( 151 )  2018.10.12.

 ( 210 )  M 18 00642

 ( 220 )  2018.02.27.

 ( 732 )  Rácz Renáta, Pilisszentkereszt (HU)

 ( 740 )  dr. Hadnagy József, Budapest
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 ( 541 )  blueDyNAmic

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

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

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

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

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

 ( 111 )  225.930

 ( 151 )  2018.10.12.

 ( 210 )  M 18 00769

 ( 220 )  2018.03.10.

 ( 732 )  GROOMING MONKEY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

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

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.931

 ( 151 )  2018.10.12.

 ( 210 )  M 18 01306

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  Nicoventures Holdings Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VYPE eMod

 ( 511 )  34    Elektronikus cigaretta; elektronikus cigarettapatronok; folyadékok elektronikus cigarettákhoz; dohánypótló

anyagokat tartalmazó cigaretták; dohánypótlók; cigaretta; dohány; dohánytermékek; cigaretta tokok; cigaretta

 dobozok.

 ( 111 )  225.932

 ( 151 )  2018.10.12.

 ( 210 )  M 18 00632

 ( 220 )  2018.02.27.

 ( 732 )  Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.933

 ( 151 )  2018.10.12.

 ( 210 )  M 18 00634

 ( 220 )  2018.02.27.

 ( 732 )  Müllner Gábor, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Kötszerek, kötözőgéz, ragtapaszok, orvosi, gyógyászati, sebészeti kötözőanyagok, sebtapaszok,

 szorítókötések, pólyák, sportpólyák.

 10    Anatómia kötések ízületre, támasztókötések, ortopédia célra kötszerek, hűtőtapaszok gyógyászati célra,

 ortopédiai pólyák, térdvédők, rugalmas kötszerek, kompressziós pólyák, gyógyászati célú övek.

 ( 111 )  225.936

 ( 151 )  2018.10.12.

 ( 210 )  M 18 00779

 ( 220 )  2018.03.12.

 ( 732 )  M.A.M. Publishing Szolgáltató Betéti Társaság, Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  The Garland Band

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.937

 ( 151 )  2018.10.12.

 ( 210 )  M 18 01307

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  Nicoventures Holdings Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VYPE eTank mini

 ( 511 )  34    Elektronikus cigaretta; elektronikus cigarettapatronok; folyadékok elektronikus cigarettákhoz; dohánypótló
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anyagokat tartalmazó cigaretták; dohánypótlók; cigaretta; dohány; dohánytermékek; cigaretta tokok; cigaretta

 dobozok.

 ( 111 )  225.938

 ( 151 )  2018.10.12.

 ( 210 )  M 18 01308

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  Nicoventures Holdings Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VYPE eTank sub

 ( 511 )  34    Elektronikus cigaretta; elektronikus cigarettapatronok; folyadékok elektronikus cigarettákhoz; dohánypótló

anyagokat tartalmazó cigaretták; dohánypótlók; cigaretta; dohány; dohánytermékek; cigaretta tokok; cigaretta

 dobozok.

 ( 111 )  225.939

 ( 151 )  2018.10.12.

 ( 210 )  M 18 00770

 ( 220 )  2018.03.10.

 ( 732 )  Pospischill Kálmán, Monor (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Víz-, gáz-, fűtő-, hűtő- és szellőztető berendezések; vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések;

vízkivételi készülékek, berendezések; csapok [vízcsapok] csövekhez; biztonsági szerelvények víz- vagy

gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz-

vagy gázvezetékekhez; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; elektromos fűtőberendezések; fűtőberendezések

[víz]; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; hőszabályozó szelepek;

 légkondicionáló berendezések.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.940

 ( 151 )  2018.10.12.

 ( 210 )  M 17 01644

 ( 220 )  2017.05.18.

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

 ( 740 )  Kosik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  225.943

 ( 151 )  2018.10.13.

 ( 210 )  M 18 00087

 ( 220 )  2018.01.12.

 ( 732 )  Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd., Shenzen City, Guangdong Province (CN)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; USB pendrive-ok; hordtokok mobil számítógépekhez; táblagép tokok;

tokok okostelefonokhoz; tokok okostelefonhoz; háromlábú állványok fényképezőgépekhez; hangszórók,

hangosbemondók, megafonok; mélynyomók; fejhallgatók; audio keverők; szelfi matricák; csatlakozások

elektromos vezetékekhez; akkumulátor- és elemtöltők; elektromos elemek, akkumulátorok; USB-töltők; vezeték

nélküli töltők; akkutöltők mobiltelefonokhoz; hangszórószekrények, hangszóródobozok; számológépek; kapacitív

érintőtollak érintőképernyős eszközökhöz; számítógéphez kialakított perifériák; navigációs berendezések

járművekhez [fedélzeti számítógépek]; mobiltelefonok; elektronikus memóriakártya-olvasók; villanófényes

készülékek; interfész áramkörök videokamerákhoz; hordozható elektronikus eszközökkel használatos

tápegység-csatlakozók és - adapterek; termografikus rendszerek nem gyógyászati használatra; videomagnók,

képmagnók; fényképezőgépek, kamerák; képernyővédők számítógép-monitorokhoz; képernyővédők

mobiltelefonokhoz; audio csatlakozók; fejen viselhető virtuális valóság gépek; USB kábelek mobiltelefonhoz;

mobiltelefonos eszközök járművekkel való használathoz; támogató eszközök hordozható számítógépekhez;

támogató eszközök mobiltelefonokhoz; tápegységek / újratölthető akkumulátorok; akkumulátortöltők járművek

akkumulátoraihoz; képernyővédők az árnyékoláshoz és magánszféra megőrzéséhez, kifejezetten elektronikus

 eszközökhöz, nevezetesen mobiltelefonokhoz adaptálva; USB töltőportok járművekhez; kamera fedelek.

 35    Mobiltelefon-kiegészítők kiskereskedelme és nagykereskedelme, beleértve a mobiltelefonos tokokat,

fedőket, kábeleket, töltőket, szelfibotokat, képernyővédőket, mobiltelefonos eszközöket és külső

akkumulátorokat; számítógépes kiegészítők kiskereskedelme és nagykereskedelme, beleértve a hordozó tokokat

számítógépekhez, táblagépek borítóit, képernyővédőket számítógépek monitoraihoz, eszközöket táblagépekhez és

eszközöket laptopokhoz; hangszóró dobozok, audio mixerek, fülhallgatók, videófelvevők, fényképezőgép

fedelek, járművekhez használt navigációs készülékek [fedélzeti számítógépek], mélynyomók kiskereskedelme és

 nagykereskedelme.

 ( 111 )  225.944

 ( 151 )  2018.10.13.

 ( 210 )  M 18 00201

 ( 220 )  2018.01.23.

 ( 732 )  SOLE-MIZO Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gazda. Hagyományos ízek, természetes alapanyagokból!

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 ( 111 )  225.945

 ( 151 )  2018.10.13.

 ( 210 )  M 18 00202

 ( 220 )  2018.01.23.
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 ( 732 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  Viking

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

 műtrágyák.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására

 szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  225.946

 ( 151 )  2018.10.13.

 ( 210 )  M 18 00427

 ( 220 )  2018.02.11.

 ( 732 )  RKB Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Perger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RendeljKínait

 ( 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 szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.947

 ( 151 )  2018.10.13.

 ( 210 )  M 18 00311

 ( 220 )  2018.01.31.

 ( 732 )  Németh Anikó, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  dr. Barabás Zoltán, Veszprém

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.948

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00323

 ( 220 )  2018.02.01.

 ( 732 )  Mizkan America, Inc., Mt. Prospect (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Étkezési olajok és zsírok; olajbogyó, tartósított; olívabogyó-konzerv [feldolgozott olívabogyóból];

 olajabogyók [feldolgozott]; feldolgozott olajbogyók.

  30    Ecet.

  31    Olajbogyók, friss; feldolgozatlan olajbogyók.

 ( 111 )  225.949

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00425

 ( 220 )  2018.02.10.

 ( 732 )  Horváth Dénes, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Franchise-ra vonatkozó ügyviteli tanácsadási szolgáltatások; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti

konzultációs szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; franchise-hoz kapcsolódó

üzleti tanácsadás; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás; franchise üzletek létesítésével

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; ipari vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási

szolgáltatások; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; konzultáció az üzleti felvásárlások területén; külkereskedelmi konzultációs

szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; menedzsment tanácsadás;

piaci beszámolók, jelentések készítése; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; termékfejlesztéshez

kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; tanácsadás üzleti ügyekben; tanácsadás az üzletvezetés és marketing

területén; üzleti elemzéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti

elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; üzleti konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; üzleti stratégiai konzultáció; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs

és tanácsadási szolgáltatások; üzleti szaktanácsadás cégek számára; üzleti tanácsadás; üzleti tervezéshez

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzletszervezési és

-vezetési tanácsadás; üzletszervezéssel és -vezetéssel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; üzlettervezési

konzultáció; üzletviteli tanácsadás; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos szaktanácsadás; üzleti arculattal

kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

vállalati arculattal kapcsolatos tanulmányok; vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés;

márkaalkotási szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások; marketing

konzultációs szolgáltatások; marketing menedzsment tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó

tanácsadás; marketing stratégiák tervezése; marketing tanácsadás; piackutatás és marketing tanulmányok; üzleti

 marketing tanácsadás; védjegy-stratégiai szolgáltatások.

 42    Logók tervezése vállalati arculathoz; márkanevek tervezése; márkatervezési szolgáltatások; védjegyek

 tervezése.

 45    Copyright [szerzői jog] menedzsment; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain

nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; egyeztetési, közvetítési és békéltetési szolgáltatások; előadói

jogokkal kapcsolatos engedélyezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; filmes szerzői jogok hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmekkel, televíziós műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos

járulékos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; földrajzi jelzések védelmével kapcsolatos

tanácsadás; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; franchise tevékenység jogi kérdéseivel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; ipari tervek védelmével kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi

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

engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi

szolgáltatások; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás;

ipari tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás; jogcímmel, jogosultsággal kapcsolatos kutatás; jogi információk

biztosítása; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi

szaktanácsadás franchisinggal kapcsolatban; jogi szakvélemények biztosítása; jogi szakvélemények készítése;

lajstromozott formatervezési mintaoltalmi bejelentések benyújtása; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és

megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; professzionális tanácsadó szolgáltatások a

szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban; szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmak

hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak kezelése, ügyintézése; szabadalmakkal kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; szabadalmi oltalommal kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon engedélyeztetésével

kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások]; szellemi

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

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

engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdon

megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon védelme; szellemi tulajdon védelmével

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás; szellemi tulajdonjogi

licenszek/engedélyek kiadása; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése

jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi

tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdonnal kapcsolatos licensz

szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos licenszek adása; szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások

egyetemek és kutatóintézetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások befektetők

számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi kérvények terén;

szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek számára; szerzői jog kezelésére

vonatkozó tanácsadás; szerzői jog licenszelésével kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; licensz

szolgáltatások; ipari vagyonkezelés; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ipari

tulajdonjogok licenszelése; filmes, televíziós, színházi és zenei produkciókkal kapcsolatos szerzői jog védelmére

és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások; védjegy monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyek

engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos jogi szolgáltatások;

védjegyekhez fűződő jogok érvényesítése; védjegyfigyelési szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi

tanácsadási célra; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás;

 védjegyügynök szolgáltatásai; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások].

 ( 111 )  225.950

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00422

 ( 220 )  2018.02.10.

 ( 732 )  HO-ÉP Kft., Kisgyalán (HU)

 ( 541 )  Sportin Card

 ( 511 )   28    Gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 111 )  225.951

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00929

 ( 220 )  2018.03.23.
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 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  225.952

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00930

 ( 220 )  2018.03.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  225.953

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00324

 ( 220 )  2018.02.01.

 ( 732 )  CPT Holdings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Culver City, California (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Televíziós sorozat.

 ( 111 )  225.955

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00651

 ( 220 )  2018.02.28.

 ( 732 )  Vida Pékség Kft., Bábolna (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyérfélék, fagyasztott pékáru, fagylaltok, cukrászsütemények.

 ( 111 )  225.956

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00652

 ( 220 )  2018.02.28.

 ( 732 )  Goopi12 Magyarország Kft., Ercsi (HU)

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

 ( 541 )  MEG FOGOD TENNI AMIT MÁSOK SZERINT NEM

 ( 511 )   35    Kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások.

 ( 111 )  225.957

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00438

 ( 220 )  2018.02.12.

 ( 732 )  Medika Pro Kft., Sopron (HU)
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.984

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00108

 ( 220 )  2018.01.16.

 ( 732 )  Cloud Native Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Banzai Cloud

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és 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 )  225.985

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 17 00327

 ( 220 )  2017.01.31.

 ( 732 )  Dovgál András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Huszár és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1);

akkumulátor- és elemtöltők (2); antennák; áramátalakítók, transzformátorok; audio interfészek; audio keverők;

audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; biochipek;

botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák (integrált

áramkörös kártyák); digitális fényképkeretek; digitális könyvolvasók; diktafonok; DVD-lejátszók; egérpadok;

egér (számítógép-periféria); elektromos átalakítók; elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,

akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektronikus

kotta, letölthető; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; equalizerek (audio készülékek);
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erősítők; faxgépek; fejhallgatók; fényképészeti állványok; fényképezőgépek, kamerák; fénymásolók;

festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; GPS

készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok;

hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények; hangszóródobozok;

hordozható médialejátszók; hordozható számítógépek; interaktív érintőképernyős terminálok;

interkommunikációs berendezések, készülék; játékszoftverek; jukeboxok (háttértároló eszközök) számítógépekbe;

kompakt lemezek, CD-k (audio-video); laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok;

lemezjátszók; lemezmeghajtók számítógépekhez; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető

elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); magnetofonok; magnók

(kazetták lejátszásához); megafonok; mélynyomók; mobiltelefonok; modemek; monitorok (számítógép hardver);

monitorok (számítógép programok); okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktatási készülékek; olvasók

(adatfeldolgozó eszközök); operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók;

optikai készülékek és eszközök; rádiókészülékek; rádiós személyhívók; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek;

rajzgépek; sétálómagnók; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes

képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok (letölthető szoftverek); számítógépes

programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;

számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák;

számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák;

számítógép memória eszközök; számológépek; táblagépek; táblagép tokok; telefonok; tokok digitális személyi

asszisztensekhez (PDA-khoz); tokok okostelefonokhoz (1); tokok okostelefonokhoz (2); TV-készülékek;

USB-pendrive-ok; üzenetrögzítők; vezeték nélküli telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák;

videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők; videomagnók, képmagnók; videotelefonok; zenegépek

 (jukeboxok); zsebszámológépek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Számítástechnikai, informatikai, telekommunikációs, illetve elektronikus berendezések és szoftverek

 kereskedelme.

 42    Adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika;

honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára (információtechnológiai szolgáltatások);

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mobiltelefonok

kikódolása; 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; személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete

az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás (SaaS);

szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

 weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  225.986

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 17 01078
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 ( 220 )  2017.04.03.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.987

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00106

 ( 220 )  2018.01.16.

 ( 732 )  Cloud Native Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és 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
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egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.988

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00107

 ( 220 )  2018.01.16.

 ( 732 )  Szabó Róbert, Erdőkertes (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

 ( 541 )  MORPHELO

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

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

energiavezetésére, 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 működőkészülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 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 )  225.989

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00277

 ( 220 )  2018.01.29.

 ( 732 )  Grantic Fashion Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 541 )  "Öltözz fel!" griffwebshop.com

 ( 511 )  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból; ágyneműk és

 takarók textilből és műanyagból; törülközők.

  25    Női, férfi, gyerek, baba ruházati termékek, cipők; kalapok; sportruházatok és lábbelik.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység és szolgáltatások; kereskedelmi

célú kiállítások és termék bemutatók szervezése; üzletek és bolthálózatok üzemeltetése; divatbemutatók

szervezése promóciós célokra; online hirdetési tevékenységek; teleshop műsorok gyártása; vásárlási

 megrendelések ügyintézése; web áruházak üzemeltetése.

 ( 111 )  225.991

 ( 151 )  2018.10.16.

 ( 210 )  M 18 00767

 ( 220 )  2018.03.10.

 ( 732 )  Deciem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)

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

 ( 511 ) 3    Kozmetikai testápolási készítmények; bőr- és testápolási termékek, név szerint: arc hidratálók, testápolók,

öregedésgátló kezelések arcra; öregedésgátló termékek testre, név szerint: testre való öregedésgátló krémek,

testápoló krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, testszappanok, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító

krémek és ránctalanító bőrápoló készítmények; nyaki helyi kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek,

gélek, olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények nyakra; nem gyógyhatású terhességi csík kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek,

olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények terhességi csíkok kezelésére; nem gyógyhatású narancsbőr kezelések, név szerint: testápoló

krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók, narancsbőrt csökkentő bőrkondicionálók; bőrfehérítő

és/vagy bőrvilágosító kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók,

bőrkondicionálók bőrfehérítéshez és bőrvilágosításhoz; hajápoló termékek, név szerint: hajlakkok, hajápoló

folyadékok, hajkondicionálók és hajzselék; kozmetikumok; tisztítókészítmények, fehérítőkészítmények és egyéb

mosodai és mosási segédanyagok, név szerint: mosási fehérítőszerek, mosószerek, mosási fényezőszerek;

tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok, név szerint: izzadásgátló szappanok,

testszappanok, fürdőszappanok és kézmosó szappanok; illóolajok, hajápoló folyadékok; fogkrémek, arc- és

testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszer készítmények; dezodorok személyes

 használatra.

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

szépségápolási termékek terén; webáruházas kereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok, testápolási cikkek, bőr-,

 arc- és testápolási termékek és szépségápolási termékek terén.

 ( 111 )  225.992

 ( 151 )  2018.10.16.

 ( 210 )  M 18 00638

 ( 220 )  2018.02.27.

 ( 732 )  Jurás Ákos, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

valamennyi áru); letölthető digitális fényképek; interaktív multimédiás számítógépes programok;

multifunkcionális berendezések beépített fénymásoló és fax funkcióval önálló működési módban; multimédia

berendezések és műszerek; multimédia terminálok; filmek, mozgófilmek; lemezek, melyek rájuk mentett képeket

tartalmaznak; letölthető képfájlok; letölthető képsorok; eszközök kamerák, fényképezőgépek felszereléséhez;

interaktív érintőképernyős terminálok; borítók számítógépes lemezekhez; digitális felvételek; dvd tokok; dvd-k;

elektronikus kártyaolvasók; elektronikus kártyák képfeldolgozáshoz; fényképnyomatokat készítő berendezések;

fényképészeti nyomtató berendezések; nyomtatók; fényképészeti felszerelések; digitális fényképezőgépek;
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digitális kamerák; digitális kamerák, fényképezőgépek; digitális kompakt fényképezőgépek; digitális

tükörreflexes [dslr] fényképezőgépek; elektronikus képalkotó készülékek; fényképészeti állványok; fényképészeti

előhívó berendezések; fényképészeti eszközök; fényképészeti készülékek és eszközök; fényképezőgépek,

kamerák; fényképkészítő eszközök, műszerek; képrögzítő készülékek; képfeldolgozó készülékek; multifunkciós

fényképezőgépek; villanófényes készülékek; webkamerák; állványok fényképezőgépekhez; azonnali

képkészítésre szolgáló fényképezőgépek; fényképészeti villanólámpák, vakuk; fotóautomata; fényképautomata;

mobilis fotóautomata; érintőképernyők számítógépekhez; hordozható számítógépek; interaktív számítógépes

szoftverek; munkaállomások [számítógépes berendezések]; nyomtatók számítógépekhez; programok

számítógépekhez; számítógép alkatrészek; számítógép képernyők, monitorok; számítógép kábelek; számítógép

összetevők és alkatrészek; számítógépes alkalmazásszoftverek audiovizuális médiatartalmak adatfolyamos

átviteléhez az interneten keresztül; számítógépes program digitális képek és fényképek rendszerezéséhez és

megtekintéséhez; számítógépes program digitális képfeldolgozáshoz; számítógépes vizuális kijelzőegységek;

digitális fényképkeretek; fényképnyomtatók; rögzítők fényképezőgépekhez; vakuk [fényképészet]; villanóizzók

[fényképészet]; villanólámpák fényképezőgépekhez; zárszerkezetek fényképezőgépekhez; hordozható

 fotóautomata berendezés; fotóbox.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; promóciós anyagok

terjesztése; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása;

promóciós kampányok kidolgozása; promóciós marketing; promóciós, reklám célú árubemutatás; promóciós

szolgáltatások; promóciós szórólapok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklámozás,

promóciós szolgáltatások; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; üzleti promóciós szolgáltatások; kiállítások és

kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények

 szervezése; különleges rendezvények promóciója; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása.

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

fényképkidolgozás; fényképkidolgozó berendezések kölcsönzése; fényképnyomtatás; fényképnyomtató

berendezések bérbeadása; fényképnyomtató berendezések kölcsönzése; fényképnyomtató gépek és berendezések

bérbeadása; nyomtatás, fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; anyagmegmunkálás; digitálisan tárolt

képek és fényképek nyomtatása; fotónyomtatás; gépek és berendezések bérbeadása papírpép készítéséhez;

fényképek digitális médiafelületről való nyomtatása; fényképek feldolgozása, fényképkidolgozás; fényképelőhívó

felszerelések kölcsönzése; fényképészeti képfeldolgozás; fényképmásolás; fényképnagyító gépek és berendezések

bérbeadása; fényképnyomatok másolása [más adathordozóra]; képek tárgyakra való nyomtatása; nyomtatási,

nyomdai szolgáltatások; digitális nyomtatás; fotófelszerelések bérbeadása; fotófelszerelések értékesítése;

 fotóautomata bérbeadása.

 ( 111 )  225.993

 ( 151 )  2018.10.16.

 ( 210 )  M 18 00510

 ( 220 )  2018.02.19.

 ( 732 )  MBK M1RA Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dömötör László 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).

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

 gyümölcslevek; szörpök; készítmények italokhoz.

 35    Alkoholmentes italok reklámozása, marketing tevékenység, valamint kereskedelmi ügyletek bonyolítása;
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energiaitalok reklámozása és kereskedelmi ügyletek bonyolítása; energiaitalok kereskedelmi célú

 rendezvényeinek szervezése; bemutatók, kiállítások szervezése.

 ( 111 )  226.016

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 18 00542

 ( 220 )  2018.02.20.

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

 ( 740 )  Dr. Holobrádi Emese, Budapest

  
( 546 )

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó

mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; pénzforgalmi

szolgáltatások nyújtása; elektronikus pénz kibocsátása, valamint olyan papír alapú készpénz helyettesítő fizetési

eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,

amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári

kötelezettség vállalása; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel

saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; pénzügyi szolgáltatás közvetítése; letéti

szolgáltatás, széfszolgáltatás; hitel referencia szolgáltatás; pénzváltási tevékenység; megbízás felvétele és

továbbítása; megbízás végrehajtása az ügyfél javára; sajátszámlás kereskedés; portfoliókezelés; pénzügyi eszköz

elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással

(jegyzési garanciavállalás); pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó

kötelezettségvállalás nélkül; befektetési tanácsadás; a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az

ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése; a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla

vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése; befektetési

hitel nyújtása; a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az

egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás; befektetési szolgáltatási

tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés; befektetési elemzés és pénzügyi elemzés;

jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás; részvénykönyv vezetése; értékpapír kölcsönzés; a 2013. évi

 CXXXV. törvény szerinti, központi banki feladatai ellátásához kapcsolódó szolgáltatások.

A rovat 187 darab közlést tartalmaz. 
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