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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 
16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghos--
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg. 

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 03909

 ( 220 ) 2017.12.06.

 ( 731 )  Horváth György, Budapest (HU)

  

( 554 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek, kovácsolt acél, kovácsolt fémötvözetekből készült rózsák,

 dísztárgyak.

 40    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek, kovácsolt acél, kovácsolt fémötvözetekből készült rózsák,

 dísztárgyak gyártása harmadik fél részére.

 ( 210 ) M 18 00036

 ( 220 ) 2018.01.08.

 ( 731 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Miseta Attila János, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching (tréning); konferenciák szervezése és lebonyolítása; mentorálás; vállalkozói kompetencia

 fejlesztés; vállalkozás fejlesztés, oktatás nemzetköziesítése.

  42    Tudományos szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói tevékenység; platform-mint-szolgáltatás (PaaS).

 ( 210 ) M 18 00037

 ( 220 ) 2018.01.08.

 ( 731 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Miseta Attila János, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Versenyek szervezése (oktatás); vállalkozói kompetencia fejlesztés; vállalkozás fejlesztése, oktatás

 nemzetköziesítése.

 ( 210 ) M 18 00382

 ( 220 ) 2018.02.07.

 ( 731 )  Brand Gardener Szolgáltató Kft., Biatorbágy (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 21. szám, 2018.11.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2659



  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Borotvaszappan; bőrápoló kozmetikumok; dezodoráló szappan; dezodorok emberi használatra vagy

állatoknak; hajápoló folyadékok; izzadásgátló piperecikkek; kenőcsök kozmetikai célokra; készítmények

borotválkozáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai,

szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; krémek bőrökhöz; naptejek; napvédő, napozó készítmények

 [kozmetikumok]; samponok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szappan (1); szappan (2).

 ( 210 ) M 18 00482

 ( 220 ) 2018.02.15.

 ( 731 )  Fehér Szilveszter, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Julianna, Budapest

 ( 541 ) PORTICON

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

 37    Építkezés; ablaktisztítás; ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; buldózerek kölcsönzése; csiszolás; csiszolás habkővel;

csővezetékek építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; elektromos berendezések

üzembehelyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; építés; építési tanácsadó szolgáltatások;

építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületek [belső] tisztítása,

takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; fényképezőgépek javítása; filmvetítőgépek javítása és

karbantartása; gyárépítés; kábelfektetési szolgáltatások; konzultáció konstrukciókról; kőműves munkák; külső és

belső festés; lakkozás; nyílászárók beszerelése; raktárak építése és javítása; rozsdamentesítés; tapétázás; vakolás

 [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése.

  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 szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 18 00682

 ( 220 ) 2018.03.05.

 ( 731 )  PVM Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Top Dog Hotel

 ( 511 )  39    Helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban; kalauzoló szolgáltatás; kirándulások, túrák,

 társasutazások szervezése; parkolási szolgáltatások; sofőrszolgáltatás.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; partik tervezése

 (szórakoztatás).

 43    Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék,

étkezdék; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése);

szállásfoglalás; szállodai szobafoglalás; szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz

 (tárgyalótermek); vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00842

 ( 220 ) 2018.03.18.

 ( 731 )  Szennyai Anita, Cserszegtomaj (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

 ( 210 ) M 18 00932

 ( 220 ) 2017.08.16.

 ( 731 )  Szabó András Viktor, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) YOUR COMPETENCE IS OUR MISSION

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; fordítás és

 tolmácsolás; oktatás, szórakozás és sport.

 42    Tervezési szolgáltatások; információtechnológiai [IT]szolgáltatások; tudományos és technológiai

 szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.

 ( 210 ) M 18 01145

 ( 220 ) 2018.04.11.

 ( 731 )  Schiller Erika 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Jam Cafe

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 01388

 ( 220 ) 2018.05.03.

 ( 731 )  Misszió a teljes értékű felnőttségért Alapítvány 1/1, Csömör (HU)

 ( 740 )  Dr. Sallai Károly, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Mentorálás [szellemi]; vallási összejövetelek szervezése; személyiségfejlesztő képző és önképző kurzusok

szervezése; kulturális programok, nyári tábor szervezése; ifjúsági-, női- és családkonferencia; divattal kapcsolatos

 információk.

 ( 210 ) M 18 01401

 ( 220 ) 2018.05.07.

 ( 731 )  Forum Irodaház Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 ) Forum Kontroll

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek

felügyelete; biztonsági poggyászvizsgálat; biztonsági zárak kinyitása; domain nevek lajstromozása, regisztrálása

[jogi szolgáltatások]; éjjeliőr-szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása; eltűnt személyek felkutatása;

engedélyek jogi ügyintézése; fizikai biztonsági tanácsadás; internetes domain-nevek bérbeadása; jogi
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dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; személyi testőrszolgálat; szerzői jogok kezelése;

 társasági kísérő szolgáltatások; tűzjelző készülékek kölcsönzése; tűzoltás; tűzoltókészülékek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 18 01490

 ( 220 ) 2018.05.16.

 ( 731 )  Kovács Attila, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Pécsről származó tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok

 (dzsemek), aszalt gyümölcsök.

 30    Pécsről származó lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények,

fagylaltok, cukor, méz, melaszszirup, élesztő, sütőporok, só, gabonakészítmények, gabonaszeletek, édes és sós

aprósütemények, kekszek, chips [gabonakészítmény], csokoládé-bevonatú diófélék, karamellák [cukorkák],

 kekszek, rágcsálnivalók, marcipán.

  31    Pécsről származó magvak, diófélék, olajos magvak.

  39    Pécsről származó áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 18 01510

 ( 220 ) 2018.05.17.

 ( 731 )  DOMEA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kövér Mietta Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Domea Mobili Italiani

 ( 511 )   20    Olaszországból származó bútorok, tükrök, keretek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01555

 ( 220 ) 2018.05.22.

 ( 731 )  LG BRAHMAN Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ANAMÉ

 ( 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).

4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (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).

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 01627

 ( 220 ) 2018.05.30.

 ( 731 )  Grabowski Kiadó Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hermann Zsuzsanna, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01630

 ( 220 ) 2018.05.30.

 ( 731 )  György Péter Károly, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bartl Barbara, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők.

  24    Textíliák és pótanyagaik.

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

 ( 210 ) M 18 01650

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Rudi-Ker Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; kolbásztermékek; kolbászok; kolbászhús; főként húst

 tartalmazó készételek.

 30    Kötőanyagok kolbászhoz; friss kolbászostekercsek; csípős kolbász és ketchup félbevágottkifliben; hot

 dogok [szendvicsek].

  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból.

 ( 210 ) M 18 01652

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  CU IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest
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 ( 541 ) TECHNIK SANITERY

 ( 511 )  11    Fürdőszoba felszerelések egészségügyi célokra [szaniteráruk]; fürdőszoba felszerelések vízellátási célokra;

fürdőszoba melegítők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai berendezések; fürdőszobai csapok; fürdőszobai

melegítők; fürdőszobai mosdók; fürdőszobai mosdókagylók; fürdőszobai mosdókagylók [szaniter berendezések

részei]; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; szaniterek és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok;

talapzatos fürdőszobai mosdókagylók; talapzatos fürdőszobai mosdók; vízforralók, autogejzírek és fürdőszobai

 melegítők; zuhanyfejek fürdőszobai csapokra.

 20    Elemes fürdőszoba bútorok; fürdőszoba szekrények; fürdőszobabútorok; fürdőszobai berendezések bútorok

formájában; fürdőszobai székek; fürdőszobai szekrények; fürdőszobai tükrök; fürdőszobaszekrények;

mosdókagylóval egybeépített fürdőszobaszekrények; mosdóval egybeépített fürdőszobaszekrények; műanyag

 fürdőszobabútorok; nem fém fürdőszobai akasztók.

 ( 210 ) M 18 01653

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  CU IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Hőszivattyúk (gépalkatrészek).

 11    Energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk, hőpumpák; hőszivattyúk, hőpumpák; ablakra szerelhető

légkondicionáló egységek; ablakra szerelt légkondicionáló berendezések [ipari célokra]; elektromos

légkondicionálók; elektromos szűrők légkondicionáló berendezésekhez; elszívó berendezések

[szellőzőrendszerek vagy légkondicionálók]; fedelek, burák légkondicionáló berendezésekhez; fűtő, hűtő,

szellőztető, légkondicionáló és tisztítóberendezések (szobai); gépjármű HVAC rendszerek [fűtő, szellőztető és

légkondicionáló]; háztartási légkondicionáló berendezések részét képező elektromos ventilátorok; háztartási

légkondicionáló berendezések; háztartási légkondicionáló készülékek; hordozható légkondicionáló berendezések;

hordozható légkondicionálók; HVAC rendszerek [fűtő, szellőztető és légkondicionáló]; ipari légkondicionáló

berendezések; járókerekek [légkondicionáló berendezések részei]; kombinált fűtő- és légkondicionáló

berendezések; központi légkondicionáló berendezések [ipari célokra]; központi típusú légkondicionáló

berendezések; légkondicionáló berendezések kereskedelmi használatra; légkondicionáló berendezések;

légkondicionáló berendezések hajókhoz; légkondicionáló berendezésekben használt ventilátorok; légkondicionáló

berendezések ipari használatra; légkondicionáló berendezések járművekben való használatra; légkondicionáló

berendezések szárazföldi járművekhez; légkondicionáló berendezések háztartási célokra; légkondicionáló

egységek lakásokba; légkondicionáló készülékek kereskedelmi használatra; légkondicionáló készülékekhez

használt párásító berendezések; légkondicionáló készülékek mezőgazdasági használatra; légkondicionáló

készülékek autókba; légkondicionáló panelek hűtőhelyiségekhez, hűtőkamrákhoz; légkondicionáló szűrők;

légkondicionáló ventilátorok; légkondicionálók; légkondicionálók járművekhez; légszűrők légkondicionálókhoz;

párologtatók, evaporátorok légkondicionálókhoz; szelepek légkondicionálókhoz; szellőző [légkondicionáló]

készülékek járművekhez; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szobai légkondicionálók; szűrők

légkondicionáló berendezésekhez; szűrők légkondicionálókhoz; ventilátorok [légkondicionáló berendezések

 alkatrészei]; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; ventilátorok légkondicionáló berendezésekhez.

 ( 210 ) M 18 01654

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  CU IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)

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

 ( 511 )  35    Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés kis- és nagykereskedelme; fa-, építőanyag-, szaniteráru kis- és

nagykereskedelme; vasáru-, festék- és üvegáru kis- és nagykereskedelme; kazán készülékek kis- és

nagykereskedelme; fürdőszobai szaniterek kis- és nagykereskedelme; fürdőszobai szerelvények kis- és

nagykereskedelme; fürdőszobai bútorok kis- és nagykereskedelme; fürdőszobai eszközök kis- és

nagykereskedelme; szivattyúk kis- és nagykereskedelme; hőszivattyúk kis- és nagykereskedelme; búvárszivattyúk

kis- és nagykereskedelme; kerti öntöző szivattyúk kis- és nagykereskedelme; fűtési szivattyúk kis- és

nagykereskedelme; szennyvíz szivattyúk kis- és nagykereskedelme; konyhai szerelvények kis- és

nagykereskedelme; konyhai csaptelepek kis- és nagykereskedelme; konyhai mosogató csaptelepek kis- és

 nagykereskedelme; konyhai csaptelep szettek kis- és nagykereskedelme.

 37    Gáz- és villamosenergia-berendezések javítása és karbantartása; gáz- és vízvezetékek beszerelése;

vízvezeték-szerelés; vízvezetékek karbantartása; vízvezetékek beszerelése; vízvezeték szerelés, gáz és víz

bevezetése; vízvezeték rendszerek tisztítása; vízvezeték-rendszerek beszerelése; vízvezeték szerelés és üvegezés;

gáz- és vízvezetékek beszerelése; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;

vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; fűtési rendszerek karbantartása és javítása;

fűtéstechnikai szolgáltatások; központi fűtés rendszerek üzembe helyezése; épületgépészeti szerelési

szolgáltatások; épületgépészeti karbantartási szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások;

villamos vezetékekkel kapcsolatos szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások;

légkondicionáló berendezések javítása; légkondicionáló-tisztítási szolgáltatások; légkondicionáló berendezések

üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése; légkondicionáló berendezések telepítése

és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek

karbantartása; légkondicionáló berendezések javítása és karbantartása; légkondicionáló berendezések javítása

vagy karbantartása; légkondicionáló rendszerek nyílásainak lezárásával kapcsolatos szolgáltatások;

légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; légkondicionáló berendezések javítása vagy

karbantartása [ipari célra]; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; tiszta

terekben használt légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések javításával

vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések

épületekbe való utólagos beszerelése; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése,

 karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 18 01656

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Nagy Viktor, Mártély (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Elkészített pizzaételek; előkészített pizzák; elősütött pizzalapok; fagyasztott pizzák; friss pizzák; hűtött

pizzák; készételek pizzák formájában; készítmények pizza alapok előállításához; nyers pizzák; pizza; pizza

alapok; pizza keverékek; pizzaalapok; pizzafűszerek; pizzalapok; pizzaliszt; pizzaszószok; pizzatészták; szószok

 pizzára; tészta pizza készítéshez, pizzatészta; pita kenyér; szendvicsek; töltött tekercsek.

  39    Pizza kiszállítás; étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás.

 43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított

ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel előkészítés; étel és
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ital catering rendezvényekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital

catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények

számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel- és italellátás; étel- és italkészítés; étel- és

italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil

teherautóból; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételek és italok biztosítása bisztrókban;

ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és

italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételekés italok felszolgálása mozgó

büfékben; ételek és italok felszolgálása mozgó büfékocsikban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása pizzéria

éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai

szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési

szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások olasz ételek biztosításával kapcsolatban;

étkeztetési szolgáltatások grill ételek biztosításával kapcsolatban; éttermi foglalások és ételek megrendelése; klub

szolgáltatások étel és ital biztosítására; olasz ételek készítése azonnali fogyasztásra; grill ételek készítése azonnali

fogyasztásra; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

 koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; bár szolgáltatások; bárok; bár- és éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01659

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Téglás István, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  44    Masszázs; masszázs szolgáltatások; relaxációs terápiával kapcsolatos masszázs szolgáltatás; frissitő

masszázs; egészségjavító masszázs; rekreációs maszázs; relaxációs masszázs; frissítő masszázs szolgáltatások;

 egészségjavító masszázs szolgáltatások; rekreációs masszázs szolgáltatások; relaxációs masszázs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01665

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Dencinger Dávid 50%, Gyöngyös (HU)

 Kárászi Balázs 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sport Kempo Hungarian Open

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

 ( 210 ) M 18 01666

 ( 220 ) 2018.06.01.

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

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

 oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 18 01683

 ( 220 ) 2018.06.04.

 ( 731 )  Khiva Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Cserép Edit, Budapest

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 18 01752

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Egyházi Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Edzőtermi szolgáltatások; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; súlyzós edzéssel kapcsolatos

edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; testedzési, testnevelési szolgáltatások;

testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;

testedzéssel kapcsolatos oktatás; csoportos edzés oktatása; személyes edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási

szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon

keresztül; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és

kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás;

súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabad testsúlyos súlyzós edzéssel

kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi edző képzés; szabad

testsúlyos személyi edző képzés; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; kettlebell

edzőtermi szolgáltatások; kettlebell testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell súlyzós edzéssel

kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; kettlebell testedzési, testnevelési szolgáltatások; kettlebell

testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kettlebell testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások

biztosítása; kettlebell testedzéssel kapcsolatos oktatás; kettlebell csoportos edzés oktatása; kettlebell személyes

edzés oktatása; kettlebell edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; kettlebell edzési utasítások és felszerelés

biztosítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; kettlebell egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; kettlebell erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; kettlebell erősítő és

kondicionáló edzés; kettlebell fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; kettlebell sportoktatás/edzés; kettlebell

sportoktatás, edzés és irányítás; kettlebell súlyzós edzés oktatása; kettlebell súlyzós edzéssel kapcsolatos

edzőtermi szolgáltatások; kettlebell személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; kettlebell testmozgásra, -edzésre

alkalmas létesítmények üzemeltetése; kettlebell személyi edző képzés; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos

workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos szemináriumok

szervezése, rendezése és lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos táborok szervezése, rendezése és

lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos bemutatók szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell

edzéssel kapcsolatos workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos

szemináriumok szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos táborok szervezése,

 rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos bemutatók szervezése, rendezése és lebonyolítása.

 44    Rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások

biztosítása; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok

 kidolgozása.

 ( 210 ) M 18 01753
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 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Hörömpő Ágnes, Monor (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fogyasztószerek [kozmetikumok], nem orvosi használatra; fogyasztó krémek; fogyasztó gélek.

5    Fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; diétás táplálékkiegészítők; diétás italok nem gyógyászati célokra;

fogyasztó tea nem orvosi használatra szálas és filteres kiszerelésben; étrend-kiegészítő italpor keverékek;

 fogyasztó italpor keverékek.

 35    Diétás készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos online kereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01755

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Guide.me Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mobil alkalmazások; letölthető mobil alkalmazások; turisztikai mobil alkalmazások; turisztikai célú mobil

alkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes alkalmazások mobil eszközökhöz;

letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek

 és alkalmazások mobil eszközökhöz.

 41    Turisztikai témájú elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; turisztikai témájú

elektronikus magazinok kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok

 multimédiás megjelentetése; nem letölthető turisztikai témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása.

 42    Mobil alkalmazások hosztolása; szoftverek tervezése és fejlesztése a mobil alkalmazások területén;

szoftvertervezés szoftverfejlesztés; szoftvertervezés okostelefonokhoz; szoftvertervezési szolgáltatások;

számítógépes szoftverfejlesztés; multimédiás alkalmazások programozása; alkalmazásszoftverek fejlesztése;

mobil alkalmazások fejlesztése; letölthető mobil alkalmazások fejlesztése; turisztikai mobil alkalmazások

 fejlesztése; turisztikai célú mobil alkalmazások fejlesztése.

 ( 210 ) M 18 01756

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Sebők Sándor 100%, Szeged (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   20    Rakodólapok (szállító), nem fémből.

 ( 210 ) M 18 01759

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Moeraki Holding Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Anna Márta, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   36    Iroda helyiségek bérbeadása; vagyonkezelés.

  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

  40    Energiatermelés.

 42    Energiatakarékossági tanácsadás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések,

 földmérések; minőségellenőrzés; műszaki tervtanulmányok készítése.

 ( 210 ) M 18 01933

 ( 220 ) 2018.06.22.

 ( 731 )  Ekbauer Róbert, Balatonmagyaród (HU)

 ( 541 ) Xmotor TV

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; reklámozás;

kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámterjesztés; reklámügynökségek,

 hirdetési ügynökségek.

  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); digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető);

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangfelvételek kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; online,

 nem letölthető videók biztosítása; szinkronizálás; televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 18 02073

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  Szabó Tamás, Perbál (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   19    Ajtók, ablakok, műemlék nyílászárók.

 ( 210 ) M 18 02074

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  Hoffmann Anikó, Kozármisleny (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, 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 (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).

 ( 210 ) M 18 02075

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  Szőke István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  11    Fűtéssel kapcsolatos látványeszközök; kandallók; biokandallók; elektromos kandallók; fatüzelést imitáló

 kandallók [háztartási]; széntüzelést imitáló kandallók [háztartási].

  19    Nem fém falak; nem fém falpanelek; falborítások nem fémből.

  27    Fal- és mennyezetborítások.

  44    Kertészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02077

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  Bánusz Viktor, Pécsvárad (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  40    Étel és ital kezelés.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 44    Táplálkozási tanácsadás; táplálkozási és étrendi tanácsadás; táplálkozási, tanácsadási és tájékoztatási

 szolgáltatások; súlycsökkentés, étrendtervezés és felügyelet.

 ( 210 ) M 18 02079

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  Szitahegy Kft. 100%, Csopak (HU)

 ( 740 )  Kovács Tamás, Csopak

 ( 541 ) Szent Donát Borkúria

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 02080

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek; higiéniai termékek gyógyászati

célokra; táplálékkiegészítők; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és

anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitaminkészítmények ételkiegészítők

formájában; fertőtlenítőszerek; gyógyszeres fogkrémek és szirupok; herbateák és gyógynövénykivonatok orvosi

célokra; gyógyszeres ételkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás ételkészítmények gyógyászati használatra

melyeket instant élelmiszerként vagy önálló keverékként napi rendszerességgel használnak diétás

ételkiegészítőként; gyógyszeres ételkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás ételkészítmények gyógyászati

használatra melyeket instant élelmiszerként vagy önálló keverékként napi rendszerességgel használnak diétás

ételkiegészítőként és melyek tejporból vagy állati- vagy zöldségproteinből állnak és vitamint, ásványi anyagokat,

nyomelemeket vagy cukorkiegészítőt is tartalmaznak; proteinkészítmények vagy proteines ételek orvosi

használatra; vitaminnal és ásványi anyagokkal dúsított élelmiszerek koncentrátum formájában orvosi használatra

 táplálékkiegészítőként; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra melyek ebbe az osztályba tartoznak.
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 ( 210 ) M 18 02081

 ( 220 ) 2018.07.08.

 ( 731 )  Pócz János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 02082

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02088

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  FENYVES DENT Egészségügyi és Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Kókay Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) APOLLO DENT

 ( 511 )   44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; klinikák; orvosi rendelők szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 18 02089

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  FÁN GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (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).

 ( 210 ) M 18 02092

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  dr. Dimény Imre, Mezőkövesd (HU)

 ( 541 ) bagee

 ( 511 )   16    Bevásárló szatyor, táska; bevásárló táskák műanyagból; papír bevásárlótáskák, szatyrok.

  18    Bevásárlótáskák; textil bevásárlótáskák; újrahasznosítható bevásárlótáskák; vászon bevásárlótáskák.

 35    Reklámanyagok kölcsönzése; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,áruminták) terjesztése; reklámanyagok
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 terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; szponzorok felkutatása.

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

 ( 210 ) M 18 02102

 ( 220 ) 2018.07.10.

 ( 731 )  Digitop Kft. 100%, Sopron (HU)

 ( 740 )  Kecskés Péter, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02103

 ( 220 ) 2018.07.10.

 ( 731 )  AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  HEGYESI ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 18 02133

 ( 220 ) 2018.07.12.

 ( 731 )  Köves és Forcon Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 02202

 ( 220 ) 2018.07.20.

 ( 731 )  Gáspár Róbert, Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás Péter, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 18 02311

 ( 220 ) 2018.08.01.

 ( 731 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak, más osztályba nem sorolt snack termékek,

 pástétomok.

  30    Szendvicsek; más osztályba nem sorolt snack termékek.

 ( 210 ) M 18 02344

 ( 220 ) 2018.08.06.

 ( 731 )  MagOrganic Befektetési és Szolgáltató Kft., Tiszaszőlős (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Raktározás, tárolás, mezőgazdasági termények szárítása, tisztítása.

  44    Mezőgazdasági szolgáltatások, tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 02378

 ( 220 ) 2018.08.08.

 ( 731 ) KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Budapest Déli Városkapu

 ( 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.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 02379

 ( 220 ) 2018.08.08.

 ( 731 ) KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Budapest South Gate

 ( 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.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 210 ) M 18 02475

 ( 220 ) 2018.08.23.

 ( 731 )  HUB ASSET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02476

 ( 220 ) 2018.08.23.

 ( 731 )  HUB ASSET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LEO

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02576

 ( 220 ) 2018.09.04.

 ( 731 )  JANET LANKA (PVT) LTD, Colombo (LK)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek; esszenciális olajok; smink készítmények; smink termékek; hajápoló készítmények;

hajápoló termékek; olajok fejmasszázshoz (nem gyógyhatású); hajbalzsam; fej balzsam (kozmetikai); hajkrémek;

fejkrémek; hajolaj permetek; nem gyógyhatású fejbőr kezelő készítmények; samponok; hajpakolások; tartós

hajkezelések; nem gyógyhatású testápoló krémek; szépségápolási készítmények; szépségápolási termékek;

testápoló készítmények (nem gyógyhatású); testápoló termékek (nem gyógyhatású); testápoló olajspray-k;

bőrápoló kivonatok; arcápoló termékek (kozmetikai); kozmetikai szemzselék; nem gyógyhatású krémek

szemápoláshoz; szérumok kozmetikai alkalmazásra; arcradírok (kozmetikai); arclemosók; nem gyógyhatású

antibakteriális arclemosók; bőrápoló készítmények (kozmetikai); bőrápoló termékek (kozmetikai); arcmaszkok

(kozmetikai); tisztító maszkok; nem gyógyhatású masszázskrémek; nem gyógyhatású masszázsolajak;

aromaterápiás olajok; tisztító olajok, habok, zselék, folyadékok és oldatok; bőrápoló és bőrtisztító hámlasztók;

nem gyógyhatású fürdőzselék; tusolózselék; termékek fürdéshez, nem gyógyhatású; készítmények tusoláshoz;

testradírok; radírok (készítmények), nem gyógyászati célra; testápolók (nem gyógyászati célra); hidratáló

folyadékok (kozmetikai); bőrápoló balzsamok (nem gyógyhatású); nem gyógyhatású ajakbalzsam; kézápoló

készítmények; kézkrémek; nem gyógyhatású lábbalzsamok, krémek és porok; lábáztatók; körömápoló gélek

(kozmetikai); körömápoló folyadékok (kozmetikai); körömápoló balzsamok; körömlakkok; körömerősítő oldatok

(kozmetikai); nem gyógyhatású körömápoló készítmények; illatszerek; rózsaolaj; tömjénrudak; kenőcsök,

 balzsamok (nem gyógyhatású); illatosított fa; illatosított zacskók, tasakok.

 ( 210 ) M 18 02600

 ( 220 ) 2018.09.06.

 ( 731 )  M7 TAKARÉK Szövetkezet, Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) M7 TAKARÉK Szövetkezet

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

 ( 210 ) M 18 02720

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; teák; kakaó; kakaós termékek; cukor; cukorka (cukor); rizs; tápióka; növényi alapú kávépótlók; liszt;

lisztkeverékek; kenyér; friss péksütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; méz; szirupok és melasz; feldolgozott

gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; sütőpor; só, fűszerek és ízesítőszerek;

mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi;

 csokoládé; kekszek [édes vagy sós]; müzliszeletek, energiaszeletek; müzli.

 35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;

merchandising szolgáltatások; árubemutatás; termékminták, áruminták terjesztése; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

 43    Étel- és italellátás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel és ital catering

szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek

 számára; étel- és italkészítés; kültéri étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 02721

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, budapest

 ( 541 ) ÉDES MACKÓ

 ( 511 )  30    Kávé; teák; kakaó; kakaós termékek; cukor; cukorka (cukor); rizs; tápióka; növényi alapú kávépótlók; liszt;

lisztkeverékek; kenyér; friss péksütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; méz; szirupok és melasz; feldolgozott

gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; sütőpor; só, fűszerek és ízesítőszerek;

mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi;

 csokoládé; kekszek [édes vagy sós]; müzliszeletek, energiaszeletek; müzli.

 35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;

merchandising szolgáltatások; árubemutatás; termékminták, áruminták terjesztése; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

 43    Étel- és italellátás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel és ital catering

szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek

 számára; étel- és italkészítés; kültéri étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 02739

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  BIOFARMA, SURESNES cedex (FR)

 ( 300 )  184483411 2018.09.17. FR
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 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BLOCOVER

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 02831

 ( 220 ) 2018.09.28.

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Antihisztamin allergiás, pszichiátriai és specifikus gyermekgyógyászati rendellenességek kezelésére,

valamint aneszteziológiában történő alkalmazásra, kivéve a reumás, fájdalomcsillapító és gyulladásgátló

 indikációkat.

A rovat 58 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  226.062

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 02756

 ( 220 )  2018.09.20.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  226.063

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 02740

 ( 220 )  2018.09.18.

 ( 732 )  MAMBÓ RÁDIÓ Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  226.094

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 02547

 ( 220 )  2018.08.31.

 ( 732 )  Radio Plus Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Balázs, Budapest

 ( 541 )  DJ Factory

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  226.165

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 02548

 ( 220 )  2018.08.31.

 ( 732 )  Radio Plus Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Balázs, Budapest
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( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  215.381

 ( 151 )  2015.03.25.

 ( 210 )  M 13 01166

 ( 220 )  2013.05.02.

 ( 732 )  dr. Hummel Zoltán, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Papócsi Katalin, Budapest

 ( 541 )  PRIMBIOTIC

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

 ( 111 )  221.219

 ( 151 )  2017.10.05.

 ( 210 )  M 16 00344

 ( 220 )  2016.02.08.

 ( 732 )  Tiser Judit, Tiszaújváros (HU)

 ( 740 )  DHG Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Alkoholtartalmú italok, borok forgalmazása.

  43    Szállásadás, vendéglátás.

 ( 111 )  221.737

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 00321

 ( 220 )  2016.02.08.

 ( 732 )  dr. Pesti Boglárka Adrienn, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari anyagok, fényképek, reklám- és szóróanyagok, csomagolóanyagok, papírtermékek, kartonok.

 25    Ruházati cikkek, sportruházat, pólók, pulóverek, fürdőruha, fürdősapka, fürdőnadrág, elasztikus (sztreccs)

 nadrág, melegítők, kerékpáros öltözetek, tornaruházat, tornacipők, zoknik.

 41    Sportesemények, sportversenyek, duathlon-, triathlon-, futó-, bicikliversenyek és események, családi nap,

 gyerekprogram szervezése és nyújtása.

 ( 111 )  225.490

 ( 151 )  2018.08.30.

 ( 210 )  M 17 04115

 ( 220 )  2017.12.22.

 ( 732 )  Swiss Fire Protection Research & Development AG, Sarnen (CH)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 )  Pressurized Instant Foam

 ( 511 ) 1    Tűzoltókészítmények; tűzoltó szerek; tűzoltó vegyületek; tűzoltó habok; vegyi tűzoltószerek; tűzoltó

tulajdonságú adalékokat tartalmazó vegyszerek; tűzoltó összetételekben használt vegyszerek; tűzoltó és tüzet

megelőző összetételek; tűzvédelmi vegyületek; vegyi készítmények tűzvédelmi célokra; falon, padlón és
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 mennyezeten áthatoló, épületek tűzvédelmére használt vegyi készítmények; tűzállóvá tevő készítmények.

9    Tűzoltó-készülékek; tűzvédelmi készülékek; tűzoltó berendezések; sprinkler tűzoltó berendezések;

automatikus tűzoltó berendezések; tűzoltórendszerek; tűzoltótömlők; tűzoltó fecskendők; vízszóró eszközök

tűzvédelmi célokra; tűzoltóhab kijuttatására szolgáló berendezések; tűzoltóhab kijuttatására szolgáló szórófejek;

tűzérzékelők; tűzérzékelő készülékek; tűzjelzők; tűzjelző készülékek; hangriasztók; riasztók; szirénák; tűzálló

ruházat; védőruhák tűz elleni védelemre; nadrágok tűz elleni védelemre; dzsekik tűz elleni védelemre; cipők tűz

elleni védelemre; csizmák tűz elleni védelemre; zoknik tűz elleni védelemre; kesztyűk tűz elleni védelemre;

maszkok tűz elleni védelemre; arcvédők tűz ellen; légzőkészülékek légszűrésre; légzőmaszkok nem mesterséges

 lélegeztetéshez.

 37    Csővezetékek építése es karbantartása; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete; tűzoltó

rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; tűzoltó berendezések telepítése, karbantartása és javítása; tűzoltó

 készülékek karbantartása és javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása.

 41    Képzési szolgáltatások tűzoltó készülékek használatával kapcsolatban; gyakorlati képzés tűzoltó készülékek

használatával kapcsolatban; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatás biztosítása; konferenciák

 szervezése és lebonyolítása.

 42    Építési tervkészítés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki

munkával kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; olajkutak

 vizsgálata, tesztelése; technológiai szaktanácsadás.

  45    Tűzoltás; tűzoltási szolgáltatások; tűzoltó-készülékek bérbeadása; tűzoltó-készülékek kölcsönzése.

 ( 111 )  225.579

 ( 151 )  2018.09.06.

 ( 210 )  M 17 03412

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  LARISSIMA

 ( 511 )  5    Az injekciótól eltérő formában értékesített nőgyógyászati készítmények.

 ( 111 )  225.580

 ( 151 )  2018.09.06.

 ( 210 )  M 17 03538

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Az injekciótól eltérő formában értékesített nőgyógyászati készítmények.

 ( 111 )  225.787

 ( 151 )  2018.10.08.

 ( 210 )  M 18 00238

 ( 220 )  2016.05.16.

 ( 732 )  Amazon Technologies, Inc., Seattle Washington (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli 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; ajvár
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[tartósított paprika]; albumin étkezésre; magas fehérjetartalmú tej; alginátok táplálkozási célra; darált mandula;

áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; szardella, ajóka; állati velő táplálkozási célra; almapüré; angolszalonna;

bab, tartósított; véreshurka; csontolaj, étkezési; csontleves, húsleves; húsleves koncentrátumok; vaj; vajkrém;

kaviár; húsok; sajtok; fésűkagylók, nem élő; csokoládés mogyoróvaj; kókuszvaj; szárított, aszalt kókuszdió;

kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókuszolaj; gyümölcsbefőttek; sűrített tej; kukoricaolaj; tőzegáfonya szósz [befőtt];

rákok, folyami, nem élő; tejszín [tejtermékek]; krokett; rákfélék, keménytestű, nem élő; aludttej; datolya;

madárfészkek, ehető; zsírok, étkezési; olajok, étkezési; tojások; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; zsírtartalmú

anyagok étkezési zsírok előállításához; halfilé; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousseok; halak; hal, tartósított;

halkonzervek; halból készített élelmiszertermékek; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; fagyasztott

gyümölcsök; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs csipsz; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcshéj; gyümölcsök,

tartósított; alkoholban tartósított gyümölcsök; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcsbefőttek;

gyümölcskonzervek; vadhús; zselatin; csemegeuborka; gyömbérdzsem; sonka; heringek; hummusz

[csicseriborsókrém]; halenyv táplálkozási használatra; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; zselék; kefir [tejes

ital]; kimchi [erjesztett zöldségételek]; kefir [tejes ital]; disznózsír; lecitin étkezési célokra; lencse, tartósított;

lenmagolaj kulináris célokra; máj; májpástétom; homár, nem élő; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek;

margarin; lekvárok [citrusfélékből]; húsok; húskivonatok; kocsonyák; hús, tartósított; húskonzerv [konzerv]; tej;

tejes italok, főként tejet tartalmazó; erjesztett tejes italok étkezési célokra; tejtermékek; milk shake-ek

[tejturmixok]; gomba, tartósított; kagylók, nem élő; tojáslikőr (alkoholmentes -); mogyorók, elkészített; olívaolaj,

étkezési; olajbogyó, tartósított; hagyma, tartósított; osztriga, nem élő; pálmamag olaj, táplálkozási használatra;

pálmaolaj táplálkozási használatra; mogyoróvaj; földimogyoró, elkészítve; borsó, tartósított; pektin táplálkozásra;

piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); savanyúságok; virágporkészítmények [élelmiszer]; disznóhús; sültburgonya,

chips; burgonyapehely; burgonyakrokett; baromfi, nem élő; tojáspor; garnéla rákok, nem élő; készítmények

húsleveshez; leveskészítmények; fokhagyma [konzervek]; halikra, elkészítve; magvak, elkészítve;

napraforgómag, elkészítve; erjesztett tej; mazsola; repceolaj, étkezési; tejoltó; rjazsenka [sült kefir]; lazac; sózott

hal; sózott hús; szardínia; savanyú káposzta; kolbász; bundás virsli; tengeri uborka, nem élő; algakivonatok

élelmiszerekhez; szezámolaj; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; garnélarákok, apró, nem élő; selyemhernyó gubó,

emberi fogyasztásra; tejföl; csigatojások táplálkozási célra; levesek szójababkonzervek; szójatej [tejpótló];

languszták, nem élő; faggyú, étkezési; napraforgóolaj, étkezési; tahini [szezámmagkrém]; pirított tengeri alga;

tofu; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pacal; szarvasgomba, tartósított; tonhal; zöldséglevek főzéshez;

zöldséges mousseok [habok]; zöldségsaláták; zöldségleves készítmények; zöldségek, főtt; szárított zöldségek;

 zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; tejsavó; tejszínhab; tojásfehérje; joghurt; tojássárgája.

 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; szegfűbors; mandulás édességek; marcipán massza; ánizsmag; fűszeres

készítmények ételekhez; pótkávé; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; durva árpaliszt; babliszt;

sörecet; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kenyér; zsemlék; zsemlemorzsa; briós; cukormáz

süteményekhez; süteménypor; sütemények; kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; zellersó;

gabonaszeletek; snack ételek (gabona alapú); gabonakészítmények; sajtburgerek [szendvicsek]; rágógumi, nem

gyógyászati célokra; cikória [pótkávé]; chips [gabonakészítmény]; csokoládé; csokoládés italporok; csokoládés

italok tejjel; csokoládés mousse-ok [habok]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; fahéj

[fűszer]; szegfűszeg [fűszer]; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kávé; kávé alapú italok; kávé tejjel;

kávéaromák; fűszerek, ízesítők; kandiscukor; édességek karácsonyfák díszítéséhez; aprósütemények, kekszek;

konyhasó; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica, darált; kukorica, sült; kuszkusz [búzadara]; kekszek,

rágcsálnivalók; borkő [monokálium-tartarát] kulináris célokra; árpa őrlemény; zúzott zab; curry [ízesítő]; tejsodó;

desszert mousse-ok [cukrászáru]; nyers tészták; salátaöntetek; fagylaltok; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az

étereszenciákat és az esszenciaolajokat; liszttartalmú ételek; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; aromák, az

illóolajok kivételével; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok];

malomipari termékek; fondant, tortamáz; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; gyümölcsszószok;
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gyümölcsös zselés cukor [édességek]; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; gyömbér [fűszer];

gyömbérkenyér, mézeskalács; glükóz étkezési használatra; glutén adalékok kulináris célokra; glutén [sikér]

étkezési használatra; szirupok és melasz; dara emberi fogyasztásra; tejalapú zabkása, étkezési használatra; halva

[édességféle]; sonkamáz; magas protein tartalmú gabonaszeletek; kukoricadara; méz; hántolt árpa; zab

hántolt/tisztított; fagylaltok és jégkrémek; jég; jég, természetes vagy mesterséges; jeges tea; nem gyógyászati

infúziók; ketchup [szósz]; kovász; lenmag emberi fogyasztásra; édesgyökér [cukrászáru]; pasztillák, szögletes

cukorkák [édességek]; makaróni; macaron [mandulás cukrászsütemény]; malátás kekszek; malátakivonat

élelmezési célra; maláta emberi fogyasztásra; malátacukor, maltóz; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán;

majonéz; liszt; húslé, mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; menta cukrászati

használatra; szirupok és melasz; müzli; mustár; mustárliszt; természetes édesítőszerek; metélttészta-alapú

készételek; metélt tészta, nudli, galuska; szerecsendió; zab alapú ételek; zabpehely; zabdara; pálmacukor;

palacsinták; lisztből készült tészták; tésztaöntetek; hasék; cukrászsütemények; süteménytészta [pép, formázható];

földimogyorós édességek; bors; borsmenta cukorka; bors [ételízesítő]; pesto [szósz]; vajas kekszek [petit-beurre];

petits fours [sütemény]; gyümölcsös sütemények/torták; pizza; pattogatott kukorica; burgonyaliszt; fagylaltporok;

pralinék; tejszínhabot keményítő termékek; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; ravioli; ételízesítő

[fűszer]; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizssütemény; méhpempő; kétszersültek; sáfrány [ételízesítő]; szágó; só

élelmiszerek tartósítására; szendvicsek; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; kötőanyagok kolbászhoz;

tengervíz főzéshez; fűszerek; fűszernövények; búzadara; szörbetek [fagylaltok]; szójabab krém [ételízesítő];

szójaliszt; szójaszósz; spagetti; fűszerek; tavaszi tekercs; csillagánizs; ételkeményítő; édesgyökér [édesség];

cukor; szusi; kandiscukor; tabulé [arab saláta]; taco; tápióka; tápiókaliszt; lepények; tea; tea alapú italok;

sűrítőszerek főzéshez; paradicsomszósz; tortilla; kurkuma; kenyér kovász nélkül, macesz; kávé, pörköletlen;

vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; növényi készítmények pótkávéként való használatra; vermicelli,

 nudli, metélt tészta; ecet; gofri; búzaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; élesztő.

 31    Friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok; élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta;

tengeri moszatok emberi vagy állati fogyasztásra; algarobilla [állati táplálék]; mandula [gyümölcs]; aloe vera

növények; táplálékok és takarmányok állatoknak; cukornád kipréselt szára [nyers állapotban]; árpa; bab, friss;

cékla, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; italok házikedvencek részére; madáreledelek; korpa [gabona]; korpás

pép, táplálék állatoknak; szemes gabona, feldolgozatlan; gesztenye, friss; cikóriagyökér; cikória, friss;

karácsonyfák; citrusgyümölcs, friss; kakaóbab, nyers; kókuszdió héj; kókuszdió; kóladió; kopra [szárított

kókuszhús]; uborka, friss; szépiacsont madaraknak; kutyaeledelek [kekszfélék]; malátatörköly, sörtörköly; ehető

rágnivalók állatok részére; élő halak; halliszt állati fogyasztásra; szárított virágok díszítésre; virágok; táplálékok

és takarmányok állatoknak; friss gyümölcsök; friss kerti gyógynövények; magvak [gabona]; magvak állati

fogyasztásra; szőlő, friss; széna; mogyoró; komlótoboz; komló; borókabogyó; póréhagyma, friss; friss citrom;

lencse [zöldségféle], friss; fejes saláta, friss; lenmag állati fogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; homárok,

élő; szentjánoskenyér; kukorica; kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak; maláta sörfőzéshez és

szeszfőzéshez; törköly [gyümölcsök visszamaradt részei]; cukkini, friss; liszt állatoknak; gomba, friss; kagylók,

élő; csalán; diófélék [gyümölcsök]; zab; olajos takarmánypogácsák; olajbogyók, friss; hagymák, friss zöldségek;

narancs; osztrigák, élő; pálmafák; pálmalevelek; földimogyoróból készült takarmánypogácsa; földimogyoró liszt

állatoknak; földimogyoró, friss; borsó, friss; paprika [növény]; táplálék házi kedvenceknek; növények; szárított

növények díszítésre; virágpor [nyersanyag]; burgonya, friss; nyers fakérgek; gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; lepárlásnál visszamaradt anyagok; rebarbara, friss; rizsliszt

[takarmány]; feldolgozatlan rizs; gyökérzöldségek [táplálék]; rozsmag; szezám [növény]; kagylók, élő;

selyemhernyópeték; selyemhernyók; természetes gyep; paraj, friss [spenót]; cukornád; szarvasgomba, friss; friss

 zöldségek; szőlőtőkék; búza; búzacsíra állati fogyasztásra; koszorúk élő virágokból; élesztő állati fogyasztásra.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; szénsavas víz; aloe vera italok, alkoholmentes; alkoholmentes aperitifek;

sörök; sörcefre; alkoholmentes almabor; alkoholmentes koktélok; esszenciák italok előállításához;

komlókivonatok sör előállításához; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyömbéres üdítőital;
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szőlőmust; izotóniás italok; kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátasör; malátacefre;

mandulatej [ital]; ásványvíz [italok]; mustok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes gyümölcsitalok; méz alapú alkoholmentes italok; mandulatej; pasztillák szénsavas italokhoz;

földimogyoró tej [alkoholmentes ital]; porok szénsavas italokhoz; termékek szénsavas vizek előállításához;

készítmények italokhoz; készítmények likőrök előállításához; termékek ásványvizek előállításához; szasszaparilla

[alkoholmentes ital]; szódavíz; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szódavizek; sörbetek [italok];

szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; asztali vizek; paradicsomlevek [italok]; zöldséglevek [italok]; vizek

 [italok]; tejsavó alapú italok.

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); gyümölcstartalmú alkoholos italok; alkoholos italok (sörök

kivételével); alkoholos esszenciák; alkoholos kivonatok; ánizslikőr, anisette; ánizslikőr, anisette; aperitifek; arak

[rizspálinka]; gyomorkeserű [bitter] italok; brandy, borpárlat; almabor; koktélok; curacao; digesztív [emésztést

elősegítő] italok [szeszesitalok]; égetett szeszesitalok; alkoholos gyümölcskivonatok; gin; mézsör;

cseresznyepálinka; likőrök; nira [nádcukor alapú alkoholos ital]; mentalikőr; körtebor; lőre, csiger; kevert

 alkoholos italok, nem söralapú; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky; borok.

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

szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások a következők értékesítésével kapcsolatban: ajvár

[tartósított paprika], albumin étkezési célokra, albumintartalmú tej, alginátok étkezési célokra, őrölt mandula,

emberi fogyasztásra készült aloe vera, ajóka, almapüré, angolszalonna, konzerv bab, véreshurka, étkezési

csontolaj, erőleves, erőleves-koncentrátumok, vaj, vajkrém, kaviár, hentesáru, sajt, vénuszkagyló [nem élő],

kakaóvaj, kókuszvaj, kiszárított kókusz, kókuszzsír, kókuszolaj, kompótok, sűrített tej, kukoricaolaj, áfonyaszósz

[kompót], nem élő rákok, tejszín [tejtermékek], krokett, nem élő héjas állatok, aludttej, datolya, madárfészkek

étkezési célokra, étkezési zsírok, étkezési olajok, tojások, kenyérre kenhető zsírtartalmú keverékek, zsírtartalmú

anyagok étkezési zsírok előállításához, halfilé, halliszt emberi fogyasztásra, halhabok, nem élő hal, konzervált

hal, hal, halkonzerv, halból készített ételek, kandírozott gyümölcsök, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcsalapú

rágcsálnivaló ételek, gyümölcschips, gyümölcskocsonyák, gyümölcshéj, konzerv gyümölcs, alkoholban tartósított

gyümölcsök, gyümölcspép, gyümölcssaláták, főtt gyümölcsök, konzerv gyümölcsök, nem élő vadak, zselatin,

csemegeuborka, gyömbérdzsem, sonka, heringek, hummusz [csicseriborsó pástétom], zselatin étkezési célokra,

dzsemek, étkezési zselék, kefir [tejitalok], kimcsi [erjesztett zöldséges étel], kumisz [tejes ital], étkezési célú

disznózsír, lecitin étkezési célokra, konzerv lencse, lenmagolaj étkezési célokra, máj, májpástétom, nem élő

homár, alacsony zsírtartalmú burgonyachips, margarin, narancslekvár, hús, húskivonatok, húskocsonyák,

tartósított hús, húskonzerv, tej, főként tejet tartalmazó tejitalok, tejfermentumok étkezési célra, tejtermékek,

tejturmixok, konzervált gomba, nem élő éti kagylók, alkoholmentes tojáslikőr, kész mogyorófélék, étkezési

olívaolaj, konzervált olajbogyók, konzervált hagymák, nem élő osztriga, étkezési pálmamag-olaj, étkezési

pálmaolaj, mogyoróvaj, feldolgozott földimogyoró, konzervált zöldborsó, pektin étkezési célokra, pikkalilli,

savanyúságok, étkezési virágporkészítmények, disznóhús, sültburgonya, burgonyapehely, burgonyaropogós, nem

élő baromfi, tojáspor nem élő garnélarákok, termékek erőlevesek készítéséhez, készítmények levesek

készítéséhez, feldolgozott fokhagyma, feldolgozott halikra, magvak, feldolgozott, feldolgozott napraforgómag,

prostokvasha [savanyított tej], mazsola, repceolaj, étkezési, tejoltó, ryazhenka [erjesztett főtt tej], lazac, sózott

hal, sózott húsok, szardínia, savanyú káposzta, kolbász, bundás virsli, tengeri uborka, nem élő, algakivonatok

étkezési célra, szezámolaj, kagylók, nem élő, rákok, nem élő, selyemhernyó-gubók, mindezek emberi

fogyasztásra, smetana [tejföl], csigatojások táplálkozási célra, levesek, szójabab, konzervált, étkezési célra,

szójatej [tejpótló], languszta, nem élő, étkezési faggyú, étkezési napraforgó olaj, tahini [szezámmag pástétom],

pirított tengerisaláta, tofu, paradicsomlé főzéshez, paradicsompüré, pacal, szarvasgomba, konzervált, tonhal,

zöldséglevek főzéshez, zöldséghabok, zöldségsaláták, zöldségleves készítmények, zöldségfélék, főtt,

zöldségfélék, szárított, zöldségfélék, tartósított, zöldségfélék, konzerv, tejsavó, tejszínhab, tojásfehérje, joghurt,

tojássárgája, fűszerkeverék, mandulás cukrászkészítmények, mandulapép, ánizsmag, aromakészítmények étkezési

célra, pótkávé, sütőpor, szódabikarbóna [szódabikarbóna főzési célra], árpaliszt, babliszt, propolisz, sörecet,

kötőanyagok fagylaltokhoz, kenyér, zsemlék, zsemlemorzsa, briós, süteménymáz [cukorbevonat], süteménypor,
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torták, bonbonok, kapribogyók, karamell [édesség], zellersó, gabonaszeletek, gabonaalapú snack ételek,

gabonakészítmények, sajtburgerek [szendvicsek], rágógumik, cikória [kávépótló], chips [gabonatermékek],

csokoládé, csokoládéalapú italok, csokoládéitalok tejjel, csokoládéhabok, chow-chow [ízesítők], chutney

[ízesítők], fahéj [fűszerek], szegfűszeg [fűszerek], kakaó, kakaóalapú italok, kakaóitalok tejjel, kávé, kávéalapú

italok, kávéitalok tejjel, kávéízesítők [ízesítőszerek], fűszerek, cukrászáruk, cukrászáruk karácsonyfa díszítésére,

keksz, konyhasó, kukoricapehely, kukoricaliszt, kukorica, darált, kukorica, pirított, kuszkusz [búzadara],

krékerek, tartármártás étkezési célra, árpadara, őrölt zab, curry [fűszerek], tejsodó, desszerthabok [cukrászáruk],

süteménytészta, salátaöntetek, jeges édességek, étkezési célú kivonatok, eszenciák és illóolajok kivételével,

liszttartalmú ételek, erjesztő anyagok tésztákhoz, ízesítőszerek, kivéve az illóolajokat, italokhoz, ízesítőszerek,

kivéve az illóolajokat, süteményekhez, malomipari termékek, fondant [cukrászáruk], fagyasztott joghurtok

[fagylalt], gyümölcsszósz [szószok], gyümölcskocsonya [cukrászáruk], kerti fűszernövények, konzervált

[ízesítőszerek], gyömbér [fűszerek], mézeskalács, glükóz konyhai célokra, glutén-adalékok konyhai célokra,

élelmiszerként elkészített glutén, nádcukorszirup, dara emberi fogyasztásra, pép, tejalapú, étkezési célra, halvah,

zselatin sonkához, magas fehérjetartalmú gabonaszeletek, kukoricamálé, kukorica, darált, méz, árpa hántolt, zab,

hántolt, fagylalt, jég frissítő italokhoz, jég, természetes vagy mesterséges, jeges tea, forrázatok, nem gyógyhatású,

ketchup [öntetek], kovász, lenmag emberi fogyasztásra, édesgyökér [cukrászáruk], pasztillák [cukrászáruk],

makaróni, macaroon [sütemények], malátás kekszek, malátakivonat étkezési célra, maláta emberi fogyasztásra,

malátacukor, fűszeres ecetes páclevek, marcipán, majonéz, lisztek, mártások húshoz, húspástétomok, húspuhítók,

háztartási célokra, menta édességekhez, melasz étkezési célra, müzli, mustár, mustárliszt, édesítőszerek,

természetes, tésztaalapú előkészített ételek, metélttészták, szerecsendió, zabalapú ételek, zabpehely, zabliszt,

pálmacukor, palacsinták, tésztafélék, tésztaöntetek, levelestészta, péksütemények, süteménytészta, mogyorós

cukrászsütemények, bors, mentacukorkák, bors [ízesítőszerek], pesto [öntetek], vajas kekszek, teasütemény

[cukrászsütemények], piték, pizzák, pattogatott kukorica, burgonyaliszt étkezési célra, fagylaltpor, pralinék,

habfixáló készítmények tejszínhabhoz, pudingok, quiche, ravioli, fűszerek [ízesítők], rizs, rizsalapú snack ételek,

rizssütemény, méhpempő, kétszersültek, sáfrány [ízesítőszerek], szágó, só élelmiszerek tartósítására, szendvicsek,

szószok [ízesítők], kötőanyagok kolbászfélékhez, tengervíz főzéshez, ízesítőszerek, hínár [ízesítők], búzadara,

szorbetek [jeges édességek], tofu [ízesítők], szójaliszt, szójaszósz, spagetti, fűszerek, tavaszi tekercsek,

csillagánizs, élesztő ételekhez, édesgyökér-nyalókák [cukrászáruk], cukor, sushi, bonbonok [cukorkák], tabulé,

taco, tápióka, tápiókaliszt étkezési használatra, lepények, tea, teaalapú italok, sűrítő anyagok élelmiszerek

főzéséhez, paradicsomszósz, tortillák, kurkuma étkezési használatra, kenyér kovász nélkül, kávé, pörköletlen,

vanília [ízesítő], vaníliás cukor [vanília-helyettesítő], növényi készítmények pótkávéként való használatra,

vermicelli [metélttészták], ecet, amerikai palacsinták, búzaliszt, búzacsíra emberi fogyasztásra, élesztő, alga,

emberi fogyasztásra vagy állati fogyasztásra, algarobilla állati fogyasztásra, mandula [gyümölcs], aloe vera

növények, termékek állatok hizlalására, tápok állatoknak, illatos homok állatoknak [alom], cukornád

[nyersanyagok], árpa, babok, friss, cukorrépa, bogyós gyümölcsök, friss gyümölcsök, italok háziállatok részére,

madáreledelek, korpa, korpás pép állatoknak, tenyészállat-állomány, virághagymák, cserjék, gabonamagvak,

feldolgozatlan, szelídgesztenye, friss, cikóriagyökér, cikória [saláták], karácsonyfák, déligyümölcsök, kakaóbab,

nyers, kókuszdió héj, kókuszdió, kóladió, kopra, rákok, élő, héjas állatok, élő, uborka, friss, szépiacsont

madaraknak, kutyakekszek, malátatörköly, ehető rágnivaló termékek állatoknak, tojások költésre,

megtermékenyített, hal, élő, halliszt állati fogyasztásra, lenmagliszt [takarmány], virágok, szárított, dekorációhoz,

virágok, élő, takarmány, gyümölcs, friss, kerti fűszernövények, friss, magvak [gabonafélék], magvak állati

fogyasztásra, szőlő, friss, dara baromfiknak, széna, mogyoró, komlótoboz, komló, borókabogyó, póréhagyma,

friss, citrom, friss, lencsék, friss, fejes saláta, friss, mész állati takarmányhoz, lenmag állateledelként, lenmagliszt

állateledelként, homár, élő, szentjánoskenyér, kukorica, kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak, maláta

sörfőzéshez és lepárláshoz, törköly, tök, darakeverék haszonállatok hizlalására, liszt állatoknak, állatkerti állatok,

gombacsíra szaporításra, gombák, friss, kagylók, élő, csalán, diófélék [gyümölcs], zab, olajos

takarmánypogácsák, olajbogyók, friss, hagymák, friss zöldségek, narancs, osztriga, élő, pálmafák, pálmák

[pálmafalevelek], mogyoróból készült takarmánypogácsa állatoknak, mogyoró lisztállatoknak, mogyoró, friss,
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zöldborsó, friss, bors [növények], tápok háziállatoknak, fenyőtobozok, vetőmagok, növények, növények, szárított,

dekoráláshoz, virágpor [nyersanyagok], burgonya, friss, baromfi, élő, gabonafélék feldolgozásakor keletkezett

melléktermékek, állati fogyasztásra, rebarbara, rizsliszt takarmányként, rizs, feldolgozatlan, gyökérzöldségek

étkezési célra, rózsatövek, nyers parafa, rozs, tengeri uborka, élő, csírák botanikai célra, palánták, szezám,

kagylók, élő, spenót, friss, languszta, élő, cukornád, szarvasgomba, friss, zöldségfélék, friss, szőlőtőkék, búza,

búzacsíra állateledelként, koszorúk élő virágokból, élesztő állateledelekhez, szénsavas italok, aloe vera italok,

alkoholmentes, aperitifek, alkoholmentes, sör, sörcefre, almaborok, alkoholmentes, koktélok, alkoholmentes,

kivonatok italok előállításához, árpakivonatok sör előállításához, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok,

alkoholmentes, gyömbérsör, mustok, nem erjesztett, izotóniás italok, kvass [alkoholmentes italok], limonádék,

lítiumos vizek, malátasör, malátacefre, mandulatej [italok], ásványvíz [italok], mustok, alkoholmentes italok,

alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes gyümölcsitalok, mézalapú alkoholmentes italok, mandulatej,

pasztillák szénsavas italokhoz, földimogyoróból készült tej [alkoholmentes italok], porok szénsavas italokhoz,

termékek szénsavas vizek előállításához, készítmények italkészítéshez, készítmények likőrök előállításához,

termékek ásványvizek előállításához, szárcsagyökér [alkoholmentes italok], szódavíz, smoothie-k, szódavizek,

szorbetek [italok], szirupok italokhoz, szirupok limonádékhoz, ásványvizek, paradicsomlé [italok], zöldséglevek

[italok], vizek [italok], tejsavó-alapú italok, alkoholos italok (a sörök kivételével), gyümölcstartalmú szeszes

italok, alkoholos italok, sörök kivételével, alkoholos kivonatok, alkoholos eszenciák, ánizs [likőr], ánizslikőr,

aperitifek, arak [rizspálinka], gyógynövényes röviditalok, brandy, almaborok, koktélok, curacao, emésztést segítő

röviditalok [likőrök és röviditalok], égetett szeszesitalok, gyümölcskivonatok, alkoholos, gin, mézsör,

cseresznyepálinka, likőrök, nira [cukornádalapú alkoholos ital], mentalikőr, körtebor, lőre, előre kevert alkoholos

italok, nem söralapú, rizsből készült alkohol, rum, szaké, röviditalok [italok], vodka, whisky, borok;

kiskereskedelmi bolt és/vagy szupermarket vezetése; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a következőkkel

kapcsolatban: friss és készételek, kozmetikai cikkek, takarítóeszközök, szépségápoló kellékek, testápoló

termékek, állateledelek, törlőkendők, vécépapír, szalvéták; fogyasztói hűségprogram vásárlók számára; a fent

 említettekre vonatkozó információs és tanácsadási szolgáltatások.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházak; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátás;

főzőeszközök bérbeadása; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek;

gyorséttermek, snack bárok; szállásfoglalás; éttermi szolgáltatások; snack-bárok, kávézók és kávéházak,

kiszállításra főző éttermek és elvitelre főző éttermek szolgáltatásai; vendéglátás; kiszolgálós éttermi ételek és

italok készítése; online tájékoztatás a főzés, ételkészítés, borok, borok és ételek párosítása, összetevők és receptek

 területén; online tájékoztatás az éttermek, valamint helyi ételek és italok terén.

 ( 111 )  225.959

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00824

 ( 220 )  2018.03.14.

 ( 732 )  Continental Reifen Deutschland GmbH, Hannover (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ContiSafe3 TM

 ( 511 )  12    Abroncskarimák járművekhez; abroncsok járművekhez; abroncsszegek; belső gumiabroncstömlők;

csúszásgátlók járműabroncsokhoz; gépkocsi gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármű gumiabroncsok;

javítókészletek belső gumiabroncstömlőkhöz; kerékpár kerékabroncsok; pneumatikus gumiabroncs köpenyek;

 szelepek járműabroncsokhoz; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz.

  17    Gumiszövet gumiabroncsok (újra)futózáshoz.

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

 ( 111 )  225.960

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00833
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 ( 220 )  2018.03.14.

 ( 732 )  Continental Reifen Deutschland GmbH, Hannover (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Abroncskarimák járművekhez; abroncsok járművekhez; abroncsszegek; belső gumiabroncstömlők;

csúszásgátlók járműabroncsokhoz; gépkocsi gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármű gumiabroncsok;

javítókészletek belső gumiabroncstömlőkhöz; kerékpár kerékabroncsok; pneumatikus gumiabroncs köpenyek;

 szelepek járműabroncsokhoz; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz.

  17    Gumiszövet gumiabroncsok (újra)futózáshoz.

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

 ( 111 )  225.961

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00575

 ( 220 )  2018.02.22.

 ( 732 )  Szabó Péter, Szada (HU)

 ( 740 )  Dr. Gilly András, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

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

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

 ( 111 )  225.962

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00580

 ( 220 )  2018.02.22.

 ( 732 )  Szabó Péter, Szada (HU)

 ( 740 )  Dr. Gilly András, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

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

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

 ( 111 )  225.963

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00584

 ( 220 )  2018.02.22.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.964

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00585

 ( 220 )  2018.02.23.

 ( 732 )  AMT Hungary Kft., Acsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Bútorszerelvények fémből.

  20    Fémbútorok.

 ( 111 )  225.965

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00686

 ( 220 )  2018.03.02.

 ( 732 )  Széles Húsüzlet Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.970

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 17 03160

 ( 220 )  2017.10.06.

 ( 732 )  Friedmann Vendéglátó Kft., Budaörs (HU)

 Asztalos István, Kunszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Tuller András, Budapest

 ( 541 )  ORSZÁG ITALA
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 ( 511 )  41    Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátás, élelmezés és közétkeztetés területén nevelés; szakmai képzés;

szórakoztatás; kulturális tevékenységek, valamint tudományos-, szakmai-, sajtó-, művészeti-, szórakoztatói-, és

kulturális díjak, valamint azzal összefüggő rendezvények és versenyek szervezése és lebonyolítása és ezzel

 összefüggő bírálói tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés) az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátás élelmezés és közétkeztetés területén.

 45    Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátás, élelmezés és közétkeztetés területén szellemi tulajdonjogok

figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából, szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos

 konzultáció, szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  225.971

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 17 02499

 ( 220 )  2017.08.07.

 ( 732 )  Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó T. Attila, Budapest

 ( 541 )  VINEA BALATONFÜRED

 ( 511 )   33    Balatonfüred-Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  225.972

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 17 02497

 ( 220 )  2017.08.07.

 ( 732 )  Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó T. Attila, Budapest

 ( 541 )  VINEA BALATONFÜRED NOBILIS DISTRICTUS

 ( 511 )   33    Balatonfüred-Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  225.973

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 01108

 ( 220 )  2018.04.10.

 ( 732 )  Meiji Holdings Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládékrémmel töltött kekszek; krémmel töltött kekszek; kekszek.

 ( 111 )  225.977

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00583

 ( 220 )  2018.02.22.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.978

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00465

 ( 220 )  2018.02.14.

 ( 732 )  UNITAS Group s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Nagy Tomas, Komarno

 ( 541 )  SUSHI TIME

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.979

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00464

 ( 220 )  2018.02.14.

 ( 732 )  UNITAS Group s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Nagy Tomas, Komarno

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.980

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00458

 ( 220 )  2018.02.14.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kósa Beáta, TV2 Média Csoport Zrt., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.981

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00457

 ( 220 )  2018.02.14.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kósa Beáta, TV2 Média Csoport Zrt., Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.983

 ( 151 )  2018.10.15.

 ( 210 )  M 18 00345

 ( 220 )  2018.02.05.

 ( 732 )  REÁL Védjegyhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 111 )  225.990

 ( 151 )  2018.10.16.

 ( 210 )  M 18 00641

 ( 220 )  2018.02.27.

 ( 732 )  Hetednapi Adventista Egyház, Pécel (HU)

 ( 541 )  gyereahogyvagy

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 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 )  225.994

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 18 00381

 ( 220 )  2018.02.07.

 ( 732 )  Brand Gardener Szolgáltató Kft., Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Borotvaszappan; bőrápoló kozmetikumok; dezodoráló szappan; dezodorok emberi használatra vagy

állatoknak; hajápoló folyadékok; izzadásgátló piperecikkek; kenőcsök kozmetikai célokra; készítmények

borotválkozáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai,

szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; krémek bőrökhöz; naptejek; napvédő, napozó készítmények

 [kozmetikumok]; samponok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szappan (1); szappan (2).

 ( 111 )  225.995

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 18 01277

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.
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 ( 111 )  225.996

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 17 03969

 ( 220 )  2017.12.12.

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

 ( 740 )  Román Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HOTEL CLARK

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  225.997

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 17 03503

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  Surányi Tamás 50%, Budapest (HU)

 Garami József 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

 ( 541 )  PANNON PANOPTIKUM

 ( 511 )  41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

 művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások.

 ( 111 )  225.999

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 17 03957

 ( 220 )  2017.12.11.

 ( 732 )  Márton Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.000

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 17 04070
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 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Mesterházy András Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlantanácsadás;

 ingatlanokkal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi ügyletek.

  37    Ingatlanépítés; ingatlankarbantartás; ingatlanfejlesztési szolgáltatások; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.003

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 18 00744

 ( 220 )  2018.03.08.

 ( 732 )  Szabó Zoltán József, Budakalász (HU)

 ( 541 )  Kincseskamera

 ( 511 )   39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; fotótúrák szervezése, fotós társasutazások szervezése.

  41    Fényképészettel, fényképezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 ( 111 )  226.004

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 18 00625

 ( 220 )  2018.02.27.

 ( 732 )  COFETECH s.r.o., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  AMOFERT

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

 ( 111 )  226.005

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 17 03854

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  Nutrien Ltd., Saskatchewan (CA)

 ( 300 )  1841262 2017.06.07. CA

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

 ( 541 )  NUTRIEN

 ( 511 ) 1    Hamuzsír (kálium-karbonát); műtrágyák; vegyszerek műtrágya előállításában történő alkalmazáshoz,

amelyek nitrogént, ammóniát, ammóniumot, káliumot, kálium-karbonátot, foszfátot, ként, kálium-nitrátot,

ammónium-nitrátot, ammónium-foszfátot, karbamidot, kénsavat vagy foszforsavat tartalmaznak; vegyületek

növényvédőszerek előállításához; növényvédő szerek, herbicidek, fungicidek, rovarirtó szerek és rágcsálóirtó

szerek; mezőgazdasági vegyszerek, felületaktív anyagok, adjuvánsok és nedvesítő szerek a herbicidek, rovarirtó

szerek, peszticidek és talajtápláló szerek alkalmazásában történő használatához; adjuvánsok mezőgazdasági

vegyszerekkel történő használathoz; olajsprayadjuvánsok mezőgazdasági rovarirtó- és gombaölő szerekkel

történő használathoz; hatóanyagok műtrágyák, peszticidek, herbicidek, fungicidek, rovaritó szerek és rágcsálóirtó

szerek előállításában történő alkalmazáshoz; talajkondicionáló szerek mezőgazdasági használatra; tápadalékok a

víz és a termőföld biológiai aktivitásának fokozására; műtrágyázás, a talaj pH-értékének és az öntözővíz

pH-értékének feljavítása és a műtrágya és növényvédő szerek teljesítményének fokozása céljából; vegyi

készítmények mezőgazdaságban történő használathoz, vetőmagok kezeléséhez használt vegyi készítmények;
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felületaktív szerek a víz talajban való egyenletes eloszlásának elősegítésére; talajoltó készítmények a

mezőgazdaságban felhasznált vetőmagokra történő alkalmazásra; vegyi adalékanyagok műtrágyákhoz; nedvesítő

szerek, terítőszerek, áthatolást segítő szerek és felületaktív szerek a peszticidekkel, herbicidekkel,

szárítószerekkel, lombtalanító szerekkel, rovarirtó szerekkel, fungicidekkel, atkairtó szerekkel, növényi

növekedés szabályozókkal és lombtápanyagokkal való felhasználásra; vízelőkészítő szerek, foszfátok

ivóvíz-kezeléshez; habzásgátlók, habtalanítók mezőgazdasági használatra; aminosavak vízben oldódó

növénytápszerekhez; nitrogénforrásként szolgáló aminosavak vízben oldódó növénytápszer készítményekhez és

nitrogénforrásként szolgáló aminosavak lombozati- vagy csöpögtetéses öntözéshez használt vízoldható

növénytápszerekkel kombinációban történő alkalmazáshoz; növénynövekedést segítő tápszerek;

növénytápszerek; vízkezelési adalékanyagok golfpálya gyepműveléshez; magas tisztasági fokú karbamid-oldat

dízelmotorok által kibocsátott kipufogógázok, nitrogén-oxid és nitrogén-dioxid kibocsátás kezelésére, kémiai

 adalékanyagok üzemanyag-égéstermék kibocsátáshoz.

 5    Peszticidek, herbicidek, fungicidek, inszekticidek, rágcsálóirtó szerek, parazitaölő szerek [paraziticidek].

 44    Egyedi alkalmazások műtrágyák és más, mezőgazdasági vegyszerek alkalmazása; mezőgazdasági

tanácsadási szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások, tanácsadási szolgáltatások termény- és terméshozami

irányítási információk tekintetében, mezőgazdasági tanácsadás és termény-ajánlások tekintetében,

kártevő-kezelési ajánlások és vetőmag-ajánlások tekintetében; mezőgazdasági ügyintézés, mezőgazdasági

management precíziós mezőgazdaságra vonatkozó információs szolgáltatás és változó arányú technológia

nyújtásával globális helymeghatározó rendszerek, földrajzi információs rendszerek és szatelit képek

használatával: kártevő-kezelési szolgáltatások a mezőgazdaság számára; mezőgazdasági tanácsadás és

szolgáltatás termény-előállítás, termény-tervezés, termény-megvalósíthatóság; termőmag árak, növénytermesztés,

a növényfejlődés ellenőrzése, termőmag-termékenység, vetőmag-kiválasztás és a növénytermesztés tökéletesítése

 területén.

 ( 111 )  226.007

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 17 03501

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  Atlassian Pty Ltd., Sydney (AU)

 ( 300 )  52811 2017.06.02. TT

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STRIDE

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek számítógépeken és mobileszközökön történő használathoz csoportos üzenet

küldésére; számítógépes szoftverek számítógépeken és mobileszközökön történő használathoz azonnali

üzenetküldésre, csoportos kommunikációra, audio-konferenciára, videokonferenciára,fájlmegosztásra,

képmegosztásra, képernyőmegosztásra, asztalmegosztásra, alkalmazásmegosztásra, tartalommegosztásra, VOIP,

és felhasználó jelenlétével kapcsolatos információ érzékelésére és biztosítására; számítógépes szoftverek

 számítógépeken és mobileszközökön történő használathoz kép-, grafikai, audio-, video- és szövegfeldolgozásra.

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

továbbítása és fogadása két vagy több felhasználó között számítógépen és telekommunikációs hálózatokon

keresztül; azonnali üzenetküldő szolgáltatások; mobiltelefonos kommunikációs szolgáltatások; audio és

videotelefonkonferencia-szolgáltatások; internetes üzenetküldés; számítógépekhez, elektronikus és online

 adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása.

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

szolgáltatás szoftverek csoportos üzenet küldésére vonatkozik; online nem letölthető szoftverek számítógépeken

és mobileszközökön történő használathoz azonnali üzenetküldésre, csoportos kommunikációra,

audio-konferenciára, videokonferenciára,fájlmegosztásra, képmegosztásra, képernyőmegosztásra,

asztalmegosztásra, alkalmazásmegosztásra, tartalommegosztásra, VOIP, és felhasználó jelenlétével kapcsolatos
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információ érzékelésére és biztosítására; online nem letölthető szoftverek és alkalmazások kép-, grafikai, audio-,

video- és szövegfeldolgozásra; ideiglenes hozzáférés biztosítása internetes nem letölthető alkalmazásokhoz,

melyek együtt használatosak azonnali üzenetküldő szoftverekkel, csoportos kommunikációs szoftverekkel,

fájlmegosztó szoftverekkel, adat-, audio-, video, kép- és grafikacserét nyújtó elektronikus kommunikációs

 szoftverekkel számítógépen, mobiltelefonon, vezeték nélküli, telekommunikációs hálózaton keresztül.

 ( 111 )  226.010

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 18 01280

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  226.011

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 17 04080

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Marquard Média Magyarország Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JOY NAPOK

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
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 valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.012

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 18 01278

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  226.014

 ( 151 )  2018.10.17.

 ( 210 )  M 17 01867

 ( 220 )  2017.06.08.

 ( 732 )  Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses adathordozók,

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

 számítástechnikai hardverek.

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

 tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok.

  41    Konferencia szervezése és lebonyolítása, szakmai képzés.

 ( 111 )  226.055

 ( 151 )  2018.10.19.

 ( 210 )  M 18 00041

 ( 220 )  2018.01.09.

 ( 732 )  MŰSOR-HANG Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Trend FM

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; gazdasági előrejelzések;

marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag

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

forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; szponzorok felkutatása;

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon

 keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás.

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

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

 közvetítések.

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

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangfelvételek kölcsönzése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók

szolgáltatásai]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk;

 szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók; zeneszerzés.

 ( 111 )  226.056

 ( 151 )  2018.10.19.

 ( 210 )  M 17 03953

 ( 220 )  2017.12.08.

 ( 732 )  Neuron Software Ltd., Debrecen (HU)

 ( 541 )  Neuron Gamification

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

 ( 111 )  226.057

 ( 151 )  2018.10.19.

 ( 210 )  M 18 00276
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 ( 220 )  2018.01.26.

 ( 732 )  Kocsi.hu Informatikai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  226.059

 ( 151 )  2018.10.19.

 ( 210 )  M 17 02121

 ( 220 )  2017.06.28.

 ( 732 )  Várhegyi Zoltán József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Abay & Dr. Török Ügyvédi Iroda (dr. Török Monika ügyvéd), Budapest

 ( 541 )  FIRENZE DIVATHÁZ

 ( 511 ) 3    Olaszországból származó, vagy az olasz divat alapján készült ajakfények, ajakrúzsok, alapanyagok

virágokból készült parfümökhöz, aloe vera készítmények kozmetikai célokra, ámbra [illatszer], arcpúder,

aromatikus anyagok [esszencia olajok], bőrápoló kozmetikumok, bőrfehérítő készítmények, bőrfehérítő krémek,

bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők], cipőkrémek, cipőfényezők, cipőviaszok, waxok, dekormatricák

kozmetikai használatra, dezodoráló szappan, dezodorok emberi használatra vagy állatoknak,

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra, hajápoló folyadékok, hajbalzsamok, hajegyenesítő készítmények,

hajfestékek, hajszínezők, hajhullámosító készítmények, hajspray, illatszer készítmények (1), illatszer

készítmények (2), izzadásgátló piperecikkek, izzadásgátló szappan, kenőcsök kozmetikai célokra, kozmetikai célú

folyadékok, oldatok, kozmetikai festékek, kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők, kozmetikai készletek,

kozmetikai krémek, kozmetikai, szépségápolási készítmények, kozmetikai szerek, kölnivíz (1), kölnivíz (2),

körömápoló készítmények, körömlakk lemosó, körömlakk lemosó készítmények, körömlakkok, olajok

kozmetikai célokra, olajok parfümökhöz és illatszerekhez, olajok testápolási, higiéniai célokra, rózsaolaj,

ruhaillatosító zacskók, tasakok, samponok, smink (1), smink (2), sminkeltávolító készítményekkel átitatott

kendők, sminkeltávolító, sminklemosó készítmények, szappan (1), szappan (2), szárazsamponok,

 szemöldökceruzák (1), szemöldökceruzák (2), szempillaspirál, virágkivonatok [illatszerek].

 18    Olaszországból származó, vagy az olasz divat alapján készült állatbőrök és irhák (1), állatbőrök és irhák (2),

bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bőr címkék, bőrfonalak, bőrlemezek, bőröndök, bőröndök kerekekkel,

bőröndök, utazóládák [poggyász], bőrszalagok, bőrzsinórok, bőrszíjak, dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből

(1), dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (2), ernyők, esernyők, hátizsákok, hátitáskák, hétköznapi, utcai táskák,

hitelkártyatartók [levéltárcák], irattáskák, aktatáskák (1), irattáskák, aktatáskák (2), kalapdobozok bőrből,

ruhatáskák utazáshoz, satchel táskák, sporttáskák, tornazsákok, strandtáskák, táskák, hátizsákok táborozóknak,

 táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből, utazókészletek [bőráruk], útitáskák.

 25    Olaszországból származó, vagy az olasz divat alapján készült alsóruházat, fehérneműk, alsószoknyák,

alvómaszkok, ascot nyakkendők, atlétatrikók, ballonkabátok [ruházat], bandana kendők, boák [nyakbavalók],

bokacsizmák (1), bokacsizmák (2), bokszer alsónadrágok, bokszeralsók, bőrruházat, bugyik, bundák, szőrmék

[ruházat], cilinderek, kürtőkalapok, cipőfelsőrészek (1), cipőfelsőrészek (2), cipőorrok, cipősarkak (1), cipősarkak
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(2), csípőszorítók, csuklyák, kapucnik [ruházat], csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendők [ruházat], dzsekik,

egyenruhák, esőruhák, facipők, fátylak [ruházat], fejszalagok [ruházat], felsőruházat, fém cipőkellékek, fityulák,

fülvédők [ruházat], fürdőköpenyek, fürdőköntösök, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák,

úszódresszek, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzős bakancsok, csizmák, gallérok [ruházat], hálóköntösök,

pongyolák, harisnyaáruk, kötöttáruk, harisnyák, harisnyanadrágok, harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1),

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2), harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (3), hónaljvédők,

horgászmellények, hosszúnadrágok (1), hosszúnadrágok (2), ingek, izzadságfelszívó alsóruházat,

izzadságfelszívó harisnyák, izzadságfelszívó zoknik, japán kimonók, jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok,

kabátok, dzsekik, kalapáruk (1), kalapáruk (2), kalap vázak, kamáslik [lábszárvédők], kemény ingmellek,

plasztronok, kész bélések [ruházat részei], készruhák, kesztyűk, kétujjas kesztyűk, kézelők [ruházat],

kezeslábasok [felsőruházat], kimonók, kombinék [alsónemű], kötények [ruházat], kötényruhák, kötöttáruk

[ruházat], lábbelik (1), lábbelik (2), lábszármelegítők, legging nadrágok, cicanadrágok, levehető gallérok, magas

szárú lábbelik, mantilla fátyol, mellények, melltartók, míderek (1), míderek (2), muffok [ruházat], műbőr ruházat,

nadrágleszorítók, pantallók, nem elektromosan fűtött lábzsákok, nyakkendők, nyaksálak [sálak], overallok,

munkaruhák, öltönyök, övek [ruházat], papírkalapok [ruházat], papírruházat, papucsok, parkák, partedlik, előkék,

nem papírból, pelerinek, pénztartó övek [ruházat], pizsamák, pólók, poncsók, prémsálak [szőrmék], pruszlikok,

míderek, fűzős mellények, pufi dzsekik [ruházat], pulóverek, kötött pulóverek, rámák lábbelikhez, rövid ujjú

ingek, ruházat gépkocsivezetőknek, ruházati cikkek, ruhazsebek, sálak, sálak [nyaksálak], sapka ellenzők, sapkák,

sárcipők, gumicsizmák, sarokerősítés harisnyákhoz, selyemövek, vállszalagok, sildek, napellenzők [fejfedők],

skortok [sportszoknyák], spárgatalpú cipők vagy szandálok, sportcipők (1), sportcipők (2), strandcipők,

strandruházat, svájcisapkák, barettek, szandálok, szárik, szarongok, szoknyák, szőrmebéléses kabátok,

szövetkabátok, felöltők, talárok, talpak lábbelikhez (1), talpak lábbelikhez (2), teddyk [alsónemű], tógák,

tornacipők, tornadresszek, balett-trikók, tornaruházat, trikó [alsónemű], kombiné, trikók, turbánok, ujjas előkék,

nem papírból, valenki [orosz filccsizma], vállbetétek western stílusú ingekhez, vállkendők, nagykendők, zoknik,

 zoknitartók.

 ( 111 )  226.092

 ( 151 )  2018.10.25.

 ( 210 )  M 17 04131

 ( 220 )  2017.12.27.

 ( 732 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyszerek ipari használatra; tudományos célra használt vegyszerek; vegyszerek fényképészeti használatra;

mezőgazdasági vegyszerek; kertészetben használt vegyszerek; erdészetben használt vegyszerek; feldolgozatlan

műgyanták; feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek lágyítására, temperálására szolgáló

készítmények; forrasztáshoz használt vegyszerek; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok;

cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; kertészeti földkeverékek cserépbe; trágyák, műtrágyák,

 trágyafélék.

2    Színezőanyagok; lakkok és politúrok; rozsda elleni tartósítószerek; fakorhadás megelőzésére szolgáló

 készítmények; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; fémek fólia és por formájában.

3    Mosodai készítmények; fehérítő készítmények; polírozó készítmények; zsíreltávolító, zsírtalanító
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készítmények; dörzsölő szerek; szappanok; illatszer készítmények; esszenciális olajok; kozmetikai szerek;

hajápoló folyadékok; fogkrémek; szájvizek, nem gyógyászati célra; WC-tisztítók; tisztítószerek háztartási

célokra; bőrápoló készítmények; mosogatószerek; tusolózselék, szájvizek, nem gyógyászati célra; mosóadalékok

ruhákhoz; levegő illatosító készítmények; színeltávolító készítmények; tisztítókészítményeket tartalmazó

 törlőkendők.

4    Automata hajtóműolaj; ipari zsír; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; üzemanyagok

(beleértve a motorbenzint is); világító üzemanyag; viaszgyertyák, gyertyabelek; illatosított gyertyák; rovarriasztót

 tartalmazó gyertyák; teamécsesek; faszénbrikettek; grillgyújtós.

5    Gyógyszerészeti készítmények; orvosi készítmények; állatgyógyászati készítmények; egészségügyi

készítmények gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati

használatra; állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; bébiételek; táplálék kiegészítők; tapaszok,

kötszeranyagok; orvosi kötszerek, fogtömő anyagok; fogászati viasz; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására

szolgáló készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; gyomirtó szerek, herbicidek; pelenkák csecsemőknek és

inkontinenciában szenvedőknek; vatta gyógyszerészeti célokra; szájon át szedhető fájdalomcsillapítók; gyomirtó

 szerek, herbicidek; gyógyhatású ajakkrémek; légyfogó papír; higiéniai készítmények és cikkek.

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; ércek; feldolgozatlan vagy félig feldolgozott fémek, nem meghatározott

használatra; hordozható fémszerkezetek; kábelek, huzalok és láncok, fémből; fémáruk; kádak, medencék fémből;

páncéltermek és széfek; szögek; fémcsavarok; csavaranyák, reteszek és rögzítők fémből; létrák és állványzatok,

 fémből; fém tolózárak; szállítható, mobil üvegházak fémből, háztartási használatra; lakatok.

7    Szerszámgépek; motorok, nem szárazföldi járművekhez; erőátviteli kapcsolók gépekhez; nem kézi

működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek; árusító automaták; palacktöltő gépek; gépek szénsavas

italok gyártásához [elektromos]; ásványvízgyártásban használt gépek; gabona-elválasztók; sörpumpák; szénakötő,

szénakötöző gépek; elektromos viaszpolírozó gépek és eszközök; fúrógépek; kenyérvágó gépek; vasalógépek;

vajkészítő gépek; hordozható rotációs gőzprések textíliákhoz; gőzgépek; gőzzel tisztító készülékek; tömítések

[hajtóművek részei]; konzervnyitók, elektromos; prés légmotorok, sűrített levegős motorok; sűrített levegős

szivattyúk; nyomdagépek; dinamók; kerékpár dinamók; csomagológépek, betétek szűrőgépekhez; kefék,

elektromos működtetésű [gépalkatrészek]; áramfejlesztő generátorok; elektromos kalapácsok; elektromechanikus

élelmiszergyártó gépek; zsírtalanító gépek; címkézők [gépek]; festőgépek; színezőgépek; festékszórók;

festékszóró pisztolyok [gépek], levegővel működtetett; elektromos ablaknyitó berendezések; ablaknyitók,

hidraulikus; ablaknyitók, pneumatikus; ablakzárók, elektromos; ablakzárók, hidraulikus; ablakzárók,

pneumatikus; szűrőgépek; palackmosó gépek; húsdarálók [gépek]; marógépek; gyümölcsprések, elektromos,

háztartási használatra; zöldségreszelő gépek; mosogatógépek cserépedényekhez; menetfúró és menetvágó gépek;

simítóprések; gravírozógépek; szecskavágó kések; kalapácsok [gépalkatrészek]; elektromos kézifúrók; nem

kézzel működtetett, kézi szerszámok; varrógépek, tűzőgépek; gereblyegépek; faipari, famegmunkáló gépek;

emelő berendezések; elektromos kávédarálók; motoros fűrészek; ragasztópisztolyok, elektromos; dagasztógépek,

gyúrógépek; sűrített levegős gépek; elektromos keverőgépek; golyóscsapágyak; tüskék, lyukasztók

lyukasztógépekhez; lyukasztógépek, perforálógépek; elektromos hegesztő készülékek; gázhegesztő gépek;

elektromos hegesztőkészülékek; gázhegesztő gépek; forrasztólámpák; levegőszivattyúk [garázsfelszerelések];

kaszáló- és aratógépek; kések fűnyírókhoz; mángorlógépek; textilipari gépek; száraztésztagyártó gépek; ollók

(elektromos); kések [gépalkatrészek]; elektromos kések; fenőgépek; keverőgépek; keverőgépek háztartási

használatra [elektromos]; őrlőgépek; elektronikus konyhai darálók; őrlőgépek háztartási használatra, nem kézi;

hulladékaprító gépek; varrógépek; szegecselőgépek; papírgyártó gépek; elektromos parketta-fényesítő gépek;

borsőrlők, nem kézi működtetésű; (elektromos) csiszológépek és -berendezések; pneumatikus kalapácsok;

szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei]; szivattyúk [gépek]; dobok, tamburinok hímzőgépekhez;

fűnyírók; szabályozók [géprészek]; gőzcsapdák; elektromos tisztítógépek és berendezések; robotok [gépek];

habverők, elektromos; keverők, keverőgépek; fűrészlapok [géprészek]; fűrészasztalok [géprészek]; fűrészgépek;

kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz és hajtóművekhez; rostáló berendezések; ollók, elektromos;

nyírógépek; szelepek [géprészek]; kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek];
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élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek]; elektromos habverők háztartási célokra; gázzal működő lángvágók;

vágógépek, vágószerszámok; elektromos cipőfényezők; gázhegesztő gépek; elektromos hegesztőkészülékek;

műanyagok lezárására szolgáló elektromos készülékek; elektromos hegesztőkészülékek; (elektromos) szőnyeg- és

padlószőnyeg-tisztító gépek és készülékek; rokkák; öblítő gépek; porszívók; zsákok porszívókhoz; csövek

porszívókhoz; porszívóhoz csatlakoztatható illat- és fertőtlenítőszer szóró tartozékok; bélyegzőgépek,

sajtológépek; stoppológépek; kötőgépek; elektromos ajtónyitók; ajtónyitók, hidraulikus; ajtónyitók, pneumatikus;

elektromos ajtózárók; hidraulikus ajtózárók; pneumatikus ajtózáró berendezések; elektromos keverőgépek;

gyomláló gépek; emelőszerkezetek [gépek]; mosóberendezések; mosógépek; vízmelegítők [géprészek];

szerszámok [géprészek]; befogóeszközök szerszámgépekhez; szerszámgépek; csörlők, vitlák; ruhacsavaró,

ruhafacsaró gépek mosáshoz; kolbásztöltő gépek; töltőgépek; elektronikus konyhai darálók; elektromos

működtetésű szerszámok; fűrészlapok szerszámgépekhez; elektromos szerszámokkal használt korongok

csiszoláshoz; elektromos szerszámokhoz való fejek; foglalatok szerszámgépekhez; habverők, mint elektromos

készülékek; mosóberendezések; konyhai szerszámok [elektromos eszközök]; elektromos kerti gépek; elektromos

működtetésű szerszámok; fűrészlapok szerszámgépekhez; elektromos szerszámokkal használt korongok

csiszoláshoz; elektromos szerszámokhoz való fejek; foglalatok szerszámgépekhez; festőgépek; betétkések

 fémmegmunkáló gépekhez; elektromos csavarhúzók; légsűrítők [gépek]; elektromos szögbelövő pisztolyok.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák;

elektromos és nem elektromos szőrtelenítő eszközök; nem elektromos csavarhúzók; ágvágók [kéziszerszámok];

 fúrók.

9    Tudományos készülékek és berendezések; hajózási készülékek és műszerek; fényképészeti készülékek és

eszközök; optikai készülékek és eszközök; mérőműszerek; mechanikus életmentő készülékek; elektromos áram

vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram kapcsolására szolgáló berendezések és

készülékek; elektromos áram átalakítására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram tárolására

szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések;

felvevőkészülékek; berendezések hang, adatok vagy képek közvetítésére; képreprodukáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; kompaktlemezek, CD-k; DVD-k; digitális tárolási média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek; számológépek; adatfeldolgozó berendezések;

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülék; balesetek elleni védőkesztyűk; elemek; szemüvegek

[optika]; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; számítógép hardverek; elektromos hosszabbítók,

elosztók; elektromos áramköri kártyák; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; audio berendezések;

TV-készülékek; digitális videolemez [DVD] felvevők; DVD-lejátszók; DVD-k; távközlési felszerelés; USB

pendrive-ok; földmérő berendezések és eszközök; filmfelvevő gépek és berendezések; súlymérő készülékek és

eszközök; jelző berendezések és készülékek; ellenőrző (felügyelő) berendezések és készülékek; oktatási

 készülékek és eszközök.

 10    Művégtagok; műszemek; műfogak, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; mozgáskorlátozottak

számára készített terápiás eszközök és segédeszközök; masszázsberendezések; sebészeti és sebkezelési

felszerelések; fogászati berendezések; állatorvosi készülékek és eszközök; ortopédiai cikkek; sebészeti

varratanyagok; masszázsberendezések; berendezések, gépek és tárgyak csecsemőknek; cumik; orvosi műszerek;

 rollátorok, járássegítő kocsik időseknek; testedzésre szolgáló terápiás készülékek.

 11    Világítókészülékek; fűtőkészülékek; gőzfejlesztő berendezések; főző berendezések; hűtőkészülékek;

szárítóberendezések; szellőztető berendezések; vízelosztó berendezések; egészségügyi készülékek, vízellátó és

közegészségügyi berendezések; zseblámpák, elektromos; elektromos lámpák; villanykörték; szaniterek és

fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; elektromos főzőeszközök; elektromos fűtőberendezések;

elektromos grillsütők; elektromos ruhaszárítók [hőszárítók]; elektromos hűtők, hűtőszekrények [háztartási

célokra]; elektromos ventilátorok [háztartási célokra]; elektromos tűzhelyek háztartási célokra; hajszárítók;

szökőkutak, locsolókészülékek és öntözőrendszerek; kempingfőzők; barbecue eszközök, készülékek; hűtőtáskák;

 világítótestek, lámpatestek; forrólevegős sütők; LED-es lámpatestek, fényforrások; halogén izzók.

 12    Járművek és szállítóeszközök; kerékpárok; motorkerékpárok; járművek részei és szerelvényei; gokartok;
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 nem motoros robogók [járművek]; üléshuzatok járművekhez; kerekek.

  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek.

  14    Nemesfém ötvözetek; ékszerek; díszek [ékszerek]; ékkövek; féldrágakövek; időmérők; időmérő eszközök.

  15    Hangszerek; elektronikus billentyűzetek [hangszerek]; zongorák.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; irodai kellékek; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; írószerek; festékes dobozok és ecsetek; hengerek

szobafestőknek; művészecsetek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; nyomdabetűk;

klisék; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz;

autóstérképek; kézműves anyagok papírból; derékszögű vonalzók rajzoláshoz; körzők; ajándékcsomagoló papír;

ajándékcímkék; ajándékcsomagoló fólia; egészségügyi papír, WC-papír; papírtörölközők; asztalneműk papírból;

festéktálcák; festőhengerek; papír-írószer áruk; fotónyomtató papír [nem kémiailag érzékenyített];

 ragasztóanyagok irodai használatra; papírból készült szalagok; nyomatok; műanyag fólia csomagolásra.

 17    Gumi; guttapercha; azbeszt; mica, csillámpala; feldolgozatlan és félig feldolgozott guttapercha helyettesítői;

feldolgozatlan és félig feldolgozott gumi helyettesítői; feldolgozatlan és félig feldolgozott azbeszt helyettesítői;

feldolgozatlan és félig feldolgozott csillám helyettesítői; műanyag fóliák [félkész termékek]; félkész gyanta;

tömítő és szigetelő anyagok; kitömő, tömítő anyagok; rugalmas csövek, tömlők és ezekhez való szerelvények (a

 szelepeket is beleértve), valamint szerelvények merev csövekhez, egyik sem fémből; tömítőgyűrűk.

 18    Bőrök és műbőrök; állatbőrök és irhák; állatbőrök és irhák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más

hordozóeszközök; esernyők és napernyők; sétapálcák; korbácsok, ostorok; hámok; lószerszámok; nyakörvek

 állatoknak; ruhák állatoknak; poggyász; hátizsákok, hátitáskák; pórázok kisállatoknak.

 19    Építőanyagok, kivéve fém; merevcsövek, nem fémből [építés]; aszfalt, szurok és bitumen; építmények

 (hordozható - kivéve fém); emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok; tükrök (ezüstözött üveg); képkeretek; tároló egységek [bútorok]; tárolók, nem fémből

[raktározáshoz, szállításhoz]; csont, nyers vagy részben megmunkált állapotban; bálnaszila [halcsont], nyers vagy

félig megmunkált állapotban; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban; osztrigahéjak, kagylók;

tajtékkő [szepiolit]; borostyán; csavarok, nem fémből; gardróbszekrények; tároló állványok; tároló ládák

műanyagból; kerti bútorok; felfújható (gumi) matracok; kempingmatracok; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák,

díszpárnák; cipőszekrények; fekhelyek, ágyak házi kedvencek részére; kézzel működtetett nem fémből készült

 kerti tömlődobok; ruhafogasok, ruhaakasztók, vállfák.

 21    Háztartási eszközök, kis méretű; asztalneműk, főzőedények és tárolók; fésűk; szivacsok; kefék és ecsetek,

kivéve a festési célokra valókat; kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; nyers vagy félig

megmunkált üveg, kivéve az építési üveget; háztartási üvegáru; porcelánok; agyagedények; tisztítórongyok;

fogkefék (elektromos -); háztartási vagy konyhai eszközök; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével;

kozmetikai és toalett eszközök és fürdőszobai felszerelések; edények, fazekak; öntözőberendezések; ételtartók

kedvtelésből tartott kisállatoknak; madárkalitkák; vödrök; kávéskészletek; serpenyők; kertészeti kesztyűk; seprűk;

szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből, amelyek ebbe

 az osztályba tartoznak.

 22    Zsinegek, spárgák; hálók; ponyvák, sátoranyagok, sátrak és nem rögzített takarók; vitorlák; zsákok

ömlesztett anyagok szállítására és tárolására; kitömő anyagok; nem gumiból, műanyagból, papírból vagy

 kartonból készült töltőanyagok; nyers textilrostok.

  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

 24    Textilek és textilhelyettesítők; vásznak; függönyök; zuhanyfüggönyök; tányéralátétek, nem papírból;

matrachuzatok; fürdőszobai törölközők; ágyneműk és takarók; konyharuhák és asztalterítők; steppelt paplanok,

 paplanok; fedőtakarók, plédek; törölközők; pehelypaplanok; takarók kisállatok számára; hálózsákok.

 25    Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik; dzsekik; hosszúnadrágok; legging nadrágok, cicanadrágok; szoknyák;

talárok; harisnyaáruk, kötöttáruk; zoknik; derékszíjak, övek; nyaksálak [sálak]; alsóruházat, fehérneműk;

melltartók; pizsama; topok [ruházati cikkek]; ingek; pólók; felsőruházat; tornaruhák; sportcipők; dzsekik;

 esőruhák; csecsemőruházat.
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 26    Csipke; hímzések; rugalmas szalagok; szalagok textilből; cipőfűzők; gombok; horgos kapcsok, francia

kapcsok; tűk; művirágok; hajdíszek, hajcsavarók, hajcsatok, álhajak; ruházati kellékek, varrási és textildekorációs

 árucikkek; varrókészletek.

  27    Szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; lábtörlők [gyékények]; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok; tapéta.

 28    Játékok; játékszerek; videojátékok; torna- és sporttermékek; műkarácsonyfák; karácsonyfadíszek;

karácsonyfa talpak; játékszerek; miniatűr öntött fém járművek; babák; babaruhák; babaházak; játékszerek;

kirakós játékok [puzzle]; kitömött játékok; rádióvezérlésű játékok; játékok kisállatoknak; sportcikkek és

 felszerelések.

 29    Húsok; hal-, tengeri ételek és puhatestűek; baromfi, nem élő; vadhús; levesek és csontlevesek,

húskivonatok; tartósított zöldségek; gyümölcsök, tartósított; fagyasztott zöldségek; fagyasztott gyümölcsök;

szárított zöldségek; szárított gyümölcs; zöldségek, főtt; főtt gyümölcsök; feldolgozott gyümölcsök, gombák és

zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); zselék; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből];

gyümölcsbefőttek; tojások; tej; tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; húsok; gomba, tartósított; angolszalonna;

burgonya alapú rágcsálnivalók; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek; zöldségalapú snack-ételek; kész saláták;

előételként felszolgált saláták; vaj; mogyoróvaj; savanyúságok; feldolgozott zöldségtermékek; készételek húsból;

 halételek; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; feldolgozott tökmag.

 30    Kávé; tea; kakaó; pótkávé; rizs, tápióka; szágó; liszt; gabonakészítmények; kenyér; süteménytészta;

pékáruk; torták cukrokból; kandiscukor; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; szirupok és melasz; élesztő;

sütőpor; só; mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; jég; müzliszeletek;

kenyérkeverékek; pizza; bagettek; gyümölcsös sütemények/torták; csokoládé; rágógumi; majonéz; paradicsom

ketchup; salátaöntetek; marinádok [fűszeres pácok]; lisztből készült tészták; metélt tészta, nudli, galuska;

 tésztaételek; szárított gyógynövények; természetes édesítőszerek.

 31    Mezőgazdasági, vízgazdasági termények, kertészeti és erdészeti termékek; vetőmagok; friss gyümölcsök és

zöldségek; friss kerti gyógynövények; diófélék [gyümölcsök]; fejes saláta, friss; gombák; friss tök; dinnyék; friss

avokádó; természetes növények; virágok; vágott virág; virághagymák; hagymák; palánták; magvak

[vetőmagvak]; élő állatok; táplálékok és takarmányok állatoknak; macskaeledelek; kutyaeledelek; madáreledelek;

 italok házikedvencek részére; maláta.

 32    Sörök; ásványvíz [italok]; szénsavas víz; alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szirupok

alkoholmentes italok készítéséhez; készítmények italokhoz, energiaitalok; sportitalok; alkoholmentes szénsavas

 italok; szójaalapú italok, nem tejpótlók; zöldséglevek [italok].

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok; szeszes italok; habzóbor, pezsgő.

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák, öngyújtók dohányosoknak.

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

szolgáltatások, interneten is, élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök,

fertőtlenítőszerek, kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek,

élelmiszer-kiegészítők terén; kiskereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőkre vonatkozóan:

tűzijáték, elektromos készülékek/- tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és

számítógép tartozékok, CD-lemezek, számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök;

kiskereskedelmi szolgáltatások, interneten is, szerszámok, kerti szerszámok és tartozékaik, kerékpárok és

tartozékaik, autós felszerelések, órák és dísztárgyak, író- és irodai cikkek, könyvek és egyéb nyomtatványok,

bútorok és egyéb berendezési tárgyak, kerti bútorok, háztartási és konyhai eszközök és alkatrészeik, háztartási

cikkek, ágybetétek, azon belül párnák, ágyneműk, háztartási textíliák terén; kiskereskedelmi szolgáltatások,

interneten is, ruházat, fejfedők, cipők, sporteszközök, játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek,

állateledelek, növények, dohányáru terén; kiskereskedelmi szolgáltatások az interneten keresztül is utazásokra

vonatkozóan, nyomdai munkák és fényképészeti, valamint filmművészeti fejlesztés, virágküldő szolgáltatás,

valamint telefon- és internetajánlatok; bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek

üzemeltetése élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök, fertőtlenítőszerek,

kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek, élelmiszer-kiegészítők
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terén; szupermarketek, kiskereskedelmi üzletek és diszkont kiskereskedelmi áruházak működtetése a következők

számára: tűzijáték, elektromos készülékek és tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és

számítógép tartozékok, CD-lemezek, számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök;

bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek üzemeltetése szerszámok, kerti szerszámok és

tartozékaik, kerékpárok és tartozékaik, autós felszerelések, órák és dísztárgyak, író- és irodai cikkek, könyvek és

egyéb nyomtatványok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak, kerti bútorok, háztartási és konyhai eszközök és

alkatrészeik, háztartási cikkek, ágybetétek, azon belül párnák, ágyneműk, háztartási textíliák terén;

bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek üzemeltetése ruházat, fejfedők, cipők,

sporteszközök, játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek, állateledelek, növények, dohányáru

terén; információk rendelkezésre bocsátása interneten, nevezetesen fogyasztói termékekkel kapcsolatos

információk, fogyasztói tanácsadással kapcsolatos információk és vevőszolgálati információk; áruk vásárlásáról

és eladásáról és szolgáltatások végzéséről szóló szerződések közvetítése mások részére, az interneten is

(amennyiben a 35. osztályba tartoznak); szupermarketek, kiskereskedelmi üzletek és kiskereskedelmi diszkont

üzletek működtetése; mobiltelefon szerződések közvetítése mások részére; az üzletfejlesztés szervezési tervezése

és felügyelete; munkaerő-toborzás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; nagykereskedelmi szolgáltatások

élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök, fertőtlenítőszerek,

kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek, élelmiszer-kiegészítők

terén; nagykereskedelmi szolgáltatások a következőkre vonatkozóan: tűzijáték, elektromos készülékek és

tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és számítógép tartozékok, CD-lemezek,

számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök; nagykereskedelmi szolgáltatások tűzijáték,

elektromos és elektronikus háztartási eszközök, audiovizuális eszközök, navigációs eszközök, okostelefonok,

okosórák, mobiltelefonok, számítógépek és számítógépes kiegészítők, CD-lemezek, számítógépes hardverek és

szoftverek, világítóeszközök terén; nagykereskedelmi szolgáltatások ruházat, fejfedők, cipők, sporteszközök,

játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek, állateledelek, növények, dohányáru terén;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; beszerzői szolgáltatások [áruk

 illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek].

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások.

 37    Építkezés; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések javítása;

számítógépek és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; szerszámok javítása; kerti szerszámok

javítása és karbantartása; kerékpárok javítása; autós kiegészítők javítása; órajavítás; ékszerek foglalatainak

javítása; bútor-karbantartás; bútorok javítása; berendezési tárgyak javítása; kerti bútorok javítása; háztartási és

konyhai eszközök javítása; sportfelszerelések javítása; játékok javítása; szabadidős cikkek javítása; elektronikus

eszközök és tartozékaik üzembe helyezése; bútorok és berendezési tárgyak beépítése; kerti bútorok telepítése;

 háztartási eszközök és kiegészítőik telepítése; konyhai gépek üzembe helyezése; sporteszközök telepítése.

 38    Távközlés; távközlési szolgáltatások; internetes portálokhoz való hozzáférés biztosítása; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása,

beleértve a letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat;

 internetszolgáltatók; mobiltelefonos kommunikáció.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; parkolási szolgáltatások; áruk szállítása.

 40    Étel- és italkezelés; fényképek feldolgozása, fényképkidolgozás; fényképek digitális javítása; nyomtatás,

fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; audio- és videófelvételek sokszorosítása; levegő és vízszabályozás

 és tisztítás.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatás; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; fordítás és tolmácsolás; kiskereskedelmi

ügyvezetéshez kapcsolódó képzési szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; szemináriumok szervezése; levelező

 tanfolyamok.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások; új termékek fejlesztésére szolgáló kutatás; illusztrációs

szolgáltatások [tervezés]; kutatási szolgáltatások biztosítása; számítógépes hardverek tervezése és fejlesztése;
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szoftverek tervezése és fejlesztése; információtechnológiai [IT] szolgáltatások; webtárhely és szoftver

szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása; IT-tanácsadói-,

tájékoztató- és információs szolgáltatások; informatikai biztonsági, védelmi és javítási szolgáltatások;

adatmásolási és átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; számítógépes elemzés; digitális vízjellel

való ellátás; számítógépes szolgáltatások elektronikus adattárolással kapcsolatban; szoftver- és

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

 tudományos és technológiai szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés; tervezési szolgáltatások.

  43    Étel- és italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások;

állategészségügyi szolgáltatások; szépségápolás; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági

 szolgáltatások; virágüzletek szolgáltatásai; virágkötészet.

  45    Jogi szolgáltatások; felügyeleti szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  226.093

 ( 151 )  2018.10.25.

 ( 210 )  M 17 04132

 ( 220 )  2017.12.27.

 ( 732 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyszerek ipari használatra; tudományos célra használt vegyszerek; vegyszerek fényképészeti használatra;

mezőgazdasági vegyszerek; kertészetben használt vegyszerek; erdészetben használt vegyszerek; feldolgozatlan

műgyanták; feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek lágyítására, temperálására szolgáló

készítmények; forrasztáshoz használt vegyszerek; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok;

cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; kertészeti földkeverékek cserépbe; trágyák, műtrágyák,

 trágyafélék.

2    Színezőanyagok; lakkok és politúrok; rozsda elleni tartósítószerek; fakorhadás megelőzésére szolgáló

 készítmények; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; fémek fólia és por formájában.

3    Mosodai készítmények; fehérítő készítmények; polírozó készítmények; zsíreltávolító, zsírtalanító

készítmények; dörzsölő szerek; szappanok; illatszer készítmények; esszenciális olajok; kozmetikai szerek;

hajápoló folyadékok; fogkrémek; szájvizek, nem gyógyászati célra; WC-tisztítók; tisztítószerek háztartási

célokra; bőrápoló készítmények; mosogatószerek; tusolózselék, szájvizek, nem gyógyászati célra; mosóadalékok

ruhákhoz; levegő illatosító készítmények; színeltávolító készítmények; tisztítókészítményeket tartalmazó

 törlőkendők.

4    Automata hajtóműolaj; ipari zsír; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; üzemanyagok

(beleértve a motorbenzint is); világító üzemanyag; viaszgyertyák, gyertyabelek; illatosított gyertyák; rovarriasztót

 tartalmazó gyertyák; teamécsesek; faszénbrikettek; grillgyújtós.

5    Gyógyszerészeti készítmények; orvosi készítmények; állatgyógyászati készítmények; egészségügyi

készítmények gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati

használatra; állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; bébiételek; táplálék kiegészítők; tapaszok,

kötszeranyagok; orvosi kötszerek, fogtömő anyagok; fogászati viasz; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására

szolgáló készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; gyomirtó szerek, herbicidek; pelenkák csecsemőknek és
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inkontinenciában szenvedőknek; vatta gyógyszerészeti célokra; szájon át szedhető fájdalomcsillapítók; gyomirtó

 szerek, herbicidek; gyógyhatású ajakkrémek; légyfogó papír; higiéniai készítmények és cikkek.

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; ércek; feldolgozatlan vagy félig feldolgozott fémek, nem meghatározott

használatra; hordozható fémszerkezetek; kábelek, huzalok és láncok, fémből; fémáruk; kádak, medencék fémből;

páncéltermek és széfek; szögek; fémcsavarok; csavaranyák, reteszek és rögzítők fémből; létrák és állványzatok,

 fémből; fém tolózárak; szállítható, mobil üvegházak fémből, háztartási használatra; lakatok.

7    Szerszámgépek; motorok, nem szárazföldi járművekhez; erőátviteli kapcsolók gépekhez; nem kézi

működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek; árusító automaták; palacktöltő gépek; gépek szénsavas

italok gyártásához [elektromos]; ásványvízgyártásban használt gépek; gabona-elválasztók; sörpumpák; szénakötő,

szénakötöző gépek; elektromos viaszpolírozó gépek és eszközök; fúrógépek; kenyérvágó gépek; vasalógépek;

vajkészítő gépek; hordozható rotációs gőzprések textíliákhoz; gőzgépek; gőzzel tisztító készülékek; tömítések

[hajtóművek részei]; konzervnyitók, elektromos; prés légmotorok, sűrített levegős motorok; sűrített levegős

szivattyúk; nyomdagépek; dinamók; kerékpár dinamók; csomagológépek, betétek szűrőgépekhez; kefék,

elektromos működtetésű [gépalkatrészek]; áramfejlesztő generátorok; elektromos kalapácsok; elektromechanikus

élelmiszergyártó gépek; zsírtalanító gépek; címkézők [gépek]; festőgépek; színezőgépek; festékszórók;

festékszóró pisztolyok [gépek], levegővel működtetett; elektromos ablaknyitó berendezések; ablaknyitók,

hidraulikus; ablaknyitók, pneumatikus; ablakzárók, elektromos; ablakzárók, hidraulikus; ablakzárók,

pneumatikus; szűrőgépek; palackmosó gépek; húsdarálók [gépek]; marógépek; gyümölcsprések, elektromos,

háztartási használatra; zöldségreszelő gépek; mosogatógépek cserépedényekhez; menetfúró és menetvágó gépek;

simítóprések; gravírozógépek; szecskavágó kések; kalapácsok [gépalkatrészek]; elektromos kézifúrók; nem

kézzel működtetett, kézi szerszámok; varrógépek, tűzőgépek; gereblyegépek; faipari, famegmunkáló gépek;

emelő berendezések; elektromos kávédarálók; motoros fűrészek; ragasztópisztolyok, elektromos; dagasztógépek,

gyúrógépek; sűrített levegős gépek; elektromos keverőgépek; golyóscsapágyak; tüskék, lyukasztók

lyukasztógépekhez; lyukasztógépek, perforálógépek; elektromos hegesztő készülékek; gázhegesztő gépek;

elektromos hegesztőkészülékek; gázhegesztő gépek; forrasztólámpák; levegőszivattyúk [garázsfelszerelések];

kaszáló- és aratógépek; kések fűnyírókhoz; mángorlógépek; textilipari gépek; száraztésztagyártó gépek; ollók

(elektromos); kések [gépalkatrészek]; elektromos kések; fenőgépek; keverőgépek; keverőgépek háztartási

használatra [elektromos]; őrlőgépek; elektronikus konyhai darálók; őrlőgépek háztartási használatra, nem kézi;

hulladékaprító gépek; varrógépek; szegecselőgépek; papírgyártó gépek; elektromos parketta-fényesítő gépek;

borsőrlők, nem kézi működtetésű; (elektromos) csiszológépek és -berendezések; pneumatikus kalapácsok;

szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei]; szivattyúk [gépek]; dobok, tamburinok hímzőgépekhez;

fűnyírók; szabályozók [géprészek]; gőzcsapdák; elektromos tisztítógépek és berendezések; robotok [gépek];

habverők, elektromos; keverők, keverőgépek; fűrészlapok [géprészek]; fűrészasztalok [géprészek]; fűrészgépek;

kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz és hajtóművekhez; rostáló berendezések; ollók, elektromos;

nyírógépek; szelepek [géprészek]; kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek];

élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek]; elektromos habverők háztartási célokra; gázzal működő lángvágók;

vágógépek, vágószerszámok; elektromos cipőfényezők; gázhegesztő gépek; elektromos hegesztőkészülékek;

műanyagok lezárására szolgáló elektromos készülékek; elektromos hegesztőkészülékek; (elektromos) szőnyeg- és

padlószőnyeg-tisztító gépek és készülékek; rokkák; öblítő gépek; porszívók; zsákok porszívókhoz; csövek

porszívókhoz; porszívóhoz csatlakoztatható illat- és fertőtlenítőszer szóró tartozékok; bélyegzőgépek,

sajtológépek; stoppológépek; kötőgépek; elektromos ajtónyitók; ajtónyitók, hidraulikus; ajtónyitók, pneumatikus;

elektromos ajtózárók; hidraulikus ajtózárók; pneumatikus ajtózáró berendezések; elektromos keverőgépek;

gyomláló gépek; emelőszerkezetek [gépek]; mosóberendezések; mosógépek; vízmelegítők [géprészek];

szerszámok [géprészek]; befogóeszközök szerszámgépekhez; szerszámgépek; csörlők, vitlák; ruhacsavaró,

ruhafacsaró gépek mosáshoz; kolbásztöltő gépek; töltőgépek; elektronikus konyhai darálók; elektromos

működtetésű szerszámok; fűrészlapok szerszámgépekhez; elektromos szerszámokkal használt korongok

csiszoláshoz; elektromos szerszámokhoz való fejek; foglalatok szerszámgépekhez; habverők, mint elektromos

készülékek; mosóberendezések; konyhai szerszámok [elektromos eszközök]; elektromos kerti gépek; elektromos
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működtetésű szerszámok; fűrészlapok szerszámgépekhez; elektromos szerszámokkal használt korongok

csiszoláshoz; elektromos szerszámokhoz való fejek; foglalatok szerszámgépekhez; festőgépek; betétkések

 fémmegmunkáló gépekhez; elektromos csavarhúzók; légsűrítők [gépek]; elektromos szögbelövő pisztolyok.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák;

elektromos és nem elektromos szőrtelenítő eszközök; nem elektromos csavarhúzók; ágvágók [kéziszerszámok];

 fúrók.

9    Tudományos készülékek és berendezések; hajózási készülékek és műszerek; fényképészeti készülékek és

eszközök; optikai készülékek és eszközök; mérőműszerek; mechanikus életmentő készülékek; elektromos áram

vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram kapcsolására szolgáló berendezések és

készülékek; elektromos áram átalakítására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram tárolására

szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések;

felvevőkészülékek; berendezések hang, adatok vagy képek közvetítésére; képreprodukáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; kompaktlemezek, CD-k; DVD-k; digitális tárolási média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek; számológépek; adatfeldolgozó berendezések;

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülék; balesetek elleni védőkesztyűk; elemek; szemüvegek

[optika]; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; számítógép hardverek; elektromos hosszabbítók,

elosztók; elektromos áramköri kártyák; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; audio berendezések;

TV-készülékek; digitális videolemez [DVD] felvevők; DVD-lejátszók; DVD-k; távközlési felszerelés; USB

pendrive-ok; földmérő berendezések és eszközök; filmfelvevő gépek és berendezések; súlymérő készülékek és

eszközök; jelző berendezések és készülékek; ellenőrző (felügyelő) berendezések és készülékek; oktatási

 készülékek és eszközök.

 10    Művégtagok; műszemek; műfogak, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; mozgáskorlátozottak

számára készített terápiás eszközök és segédeszközök; masszázsberendezések; sebészeti és sebkezelési

felszerelések; fogászati berendezések; állatorvosi készülékek és eszközök; ortopédiai cikkek; sebészeti

varratanyagok; masszázsberendezések; berendezések, gépek és tárgyak csecsemőknek; cumik; orvosi műszerek;

 rollátorok, járássegítő kocsik időseknek; testedzésre szolgáló terápiás készülékek.

 11    Világítókészülékek; fűtőkészülékek; gőzfejlesztő berendezések; főző berendezések; hűtőkészülékek;

szárítóberendezések; szellőztető berendezések; vízelosztó berendezések; egészségügyi készülékek, vízellátó és

közegészségügyi berendezések; zseblámpák, elektromos; elektromos lámpák; villanykörték; szaniterek és

fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; elektromos főzőeszközök; elektromos fűtőberendezések;

elektromos grillsütők; elektromos ruhaszárítók [hőszárítók]; elektromos hűtők, hűtőszekrények [háztartási

célokra]; elektromos ventilátorok [háztartási célokra]; elektromos tűzhelyek háztartási célokra; hajszárítók;

szökőkutak, locsolókészülékek és öntözőrendszerek; kempingfőzők; barbecue eszközök, készülékek; hűtőtáskák;

 világítótestek, lámpatestek; forrólevegős sütők; LED-es lámpatestek, fényforrások; halogén izzók.

 12    Járművek és szállítóeszközök; kerékpárok; motorkerékpárok; járművek részei és szerelvényei; gokartok;

 nem motoros robogók [járművek]; üléshuzatok járművekhez; kerekek.

  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek.

  14    Nemesfém ötvözetek; ékszerek; díszek [ékszerek]; ékkövek; féldrágakövek; időmérők; időmérő eszközök.

  15    Hangszerek; elektronikus billentyűzetek [hangszerek]; zongorák.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; irodai kellékek; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; írószerek; festékes dobozok és ecsetek; hengerek

szobafestőknek; művészecsetek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; nyomdabetűk;

klisék; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz;

autóstérképek; kézműves anyagok papírból; derékszögű vonalzók rajzoláshoz; körzők; ajándékcsomagoló papír;

ajándékcímkék; ajándékcsomagoló fólia; egészségügyi papír, WC-papír; papírtörölközők; asztalneműk papírból;

festéktálcák; festőhengerek; papír-írószer áruk; fotónyomtató papír [nem kémiailag érzékenyített];

 ragasztóanyagok irodai használatra; papírból készült szalagok; nyomatok; műanyag fólia csomagolásra.

 17    Gumi; guttapercha; azbeszt; mica, csillámpala; feldolgozatlan és félig feldolgozott guttapercha helyettesítői;
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feldolgozatlan és félig feldolgozott gumi helyettesítői; feldolgozatlan és félig feldolgozott azbeszt helyettesítői;

feldolgozatlan és félig feldolgozott csillám helyettesítői; műanyag fóliák [félkész termékek]; félkész gyanta;

tömítő és szigetelő anyagok; kitömő, tömítő anyagok; rugalmas csövek, tömlők és ezekhez való szerelvények (a

 szelepeket is beleértve), valamint szerelvények merev csövekhez, egyik sem fémből; tömítőgyűrűk.

 18    Bőrök és műbőrök; állatbőrök és irhák; állatbőrök és irhák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más

hordozóeszközök; esernyők és napernyők; sétapálcák; korbácsok, ostorok; hámok; lószerszámok; nyakörvek

 állatoknak; ruhák állatoknak; poggyász; hátizsákok, hátitáskák; pórázok kisállatoknak.

 19    Építőanyagok, kivéve fém; merevcsövek, nem fémből [építés]; aszfalt, szurok és bitumen; építmények

 (hordozható - kivéve fém); emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok; tükrök (ezüstözött üveg); képkeretek; tároló egységek [bútorok]; tárolók, nem fémből

[raktározáshoz, szállításhoz]; csont, nyers vagy részben megmunkált állapotban; bálnaszila [halcsont], nyers vagy

félig megmunkált állapotban; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban; osztrigahéjak, kagylók;

tajtékkő [szepiolit]; borostyán; csavarok, nem fémből; gardróbszekrények; tároló állványok; tároló ládák

műanyagból; kerti bútorok; felfújható (gumi) matracok; kempingmatracok; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák,

díszpárnák; cipőszekrények; fekhelyek, ágyak házi kedvencek részére; kézzel működtetett nem fémből készült

 kerti tömlődobok; ruhafogasok, ruhaakasztók, vállfák.

 21    Háztartási eszközök, kis méretű; asztalneműk, főzőedények és tárolók; fésűk; szivacsok; kefék és ecsetek,

kivéve a festési célokra valókat; kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; nyers vagy félig

megmunkált üveg, kivéve az építési üveget; háztartási üvegáru; porcelánok; agyagedények; tisztítórongyok;

fogkefék (elektromos -); háztartási vagy konyhai eszközök; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével;

kozmetikai és toalett eszközök és fürdőszobai felszerelések; edények, fazekak; öntözőberendezések; ételtartók

kedvtelésből tartott kisállatoknak; madárkalitkák; vödrök; kávéskészletek; serpenyők; kertészeti kesztyűk; seprűk;

szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből, amelyek ebbe

 az osztályba tartoznak.

 22    Zsinegek, spárgák; hálók; ponyvák, sátoranyagok, sátrak és nem rögzített takarók; vitorlák; zsákok

ömlesztett anyagok szállítására és tárolására; kitömő anyagok; nem gumiból, műanyagból, papírból vagy

 kartonból készült töltőanyagok; nyers textilrostok.

  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

 24    Textilek és textilhelyettesítők; vásznak; függönyök; zuhanyfüggönyök; tányéralátétek, nem papírból;

matrachuzatok; fürdőszobai törölközők; ágyneműk és takarók; konyharuhák és asztalterítők; steppelt paplanok,

 paplanok; fedőtakarók, plédek; törölközők; pehelypaplanok; takarók kisállatok számára; hálózsákok.

 25    Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik; dzsekik; hosszúnadrágok; legging nadrágok, cicanadrágok; szoknyák;

talárok; harisnyaáruk, kötöttáruk; zoknik; derékszíjak, övek; nyaksálak [sálak]; alsóruházat, fehérneműk;

melltartók; pizsama; topok [ruházati cikkek]; ingek; pólók; felsőruházat; tornaruhák; sportcipők; dzsekik;

 esőruhák; csecsemőruházat.

 26    Csipke; hímzések; rugalmas szalagok; szalagok textilből; cipőfűzők; gombok; horgos kapcsok, francia

kapcsok; tűk; művirágok; hajdíszek, hajcsavarók, hajcsatok, álhajak; ruházati kellékek, varrási és textildekorációs

 árucikkek; varrókészletek.

  27    Szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; lábtörlők [gyékények]; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok; tapéta.

 28    Játékok; játékszerek; videojátékok; torna- és sporttermékek; műkarácsonyfák; karácsonyfadíszek;

karácsonyfa talpak; játékszerek; miniatűr öntött fém járművek; babák; babaruhák; babaházak; játékszerek;

kirakós játékok [puzzle]; kitömött játékok; rádióvezérlésű játékok; játékok kisállatoknak; sportcikkek és

 felszerelések.

 29    Húsok; hal-, tengeri ételek és puhatestűek; baromfi, nem élő; vadhús; levesek és csontlevesek,

húskivonatok; tartósított zöldségek; gyümölcsök, tartósított; fagyasztott zöldségek; fagyasztott gyümölcsök;

szárított zöldségek; szárított gyümölcs; zöldségek, főtt; főtt gyümölcsök; feldolgozott gyümölcsök, gombák és

zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); zselék; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből];

gyümölcsbefőttek; tojások; tej; tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; húsok; gomba, tartósított; angolszalonna;
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burgonya alapú rágcsálnivalók; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek; zöldségalapú snack-ételek; kész saláták;

előételként felszolgált saláták; vaj; mogyoróvaj; savanyúságok; feldolgozott zöldségtermékek; készételek húsból;

 halételek; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; feldolgozott tökmag.

 30    Kávé; tea; kakaó; pótkávé; rizs, tápióka; szágó; liszt; gabonakészítmények; kenyér; süteménytészta;

pékáruk; torták cukrokból; kandiscukor; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; szirupok és melasz; élesztő;

sütőpor; só; mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; jég; müzliszeletek;

kenyérkeverékek; pizza; bagettek; gyümölcsös sütemények/torták; csokoládé; rágógumi; majonéz; paradicsom

ketchup; salátaöntetek; marinádok [fűszeres pácok]; lisztből készült tészták; metélt tészta, nudli, galuska;

 tésztaételek; szárított gyógynövények; természetes édesítőszerek.

 31    Mezőgazdasági, vízgazdasági termények, kertészeti és erdészeti termékek; vetőmagok; friss gyümölcsök és

zöldségek; friss kerti gyógynövények; diófélék [gyümölcsök]; fejes saláta, friss; gombák; friss tök; dinnyék; friss

avokádó; természetes növények; virágok; vágott virág; virághagymák; hagymák; palánták; magvak

[vetőmagvak]; élő állatok; táplálékok és takarmányok állatoknak; macskaeledelek; kutyaeledelek; madáreledelek;

 italok házikedvencek részére; maláta.

 32    Sörök; ásványvíz [italok]; szénsavas víz; alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szirupok

alkoholmentes italok készítéséhez; készítmények italokhoz; energiaitalok; sportitalok; alkoholmentes szénsavas

 italok; szójaalapú italok, nem tejpótlók; zöldséglevek [italok].

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok; szeszes italok; habzóbor, pezsgő.

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák, öngyújtók dohányosoknak.

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

szolgáltatások, interneten is, élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök,

fertőtlenítőszerek, kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek,

élelmiszer-kiegészítők terén; kiskereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőkre vonatkozóan:

tűzijáték, elektromos készülékek/- tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és

számítógép tartozékok, CD-lemezek, számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök;

kiskereskedelmi szolgáltatások, interneten is, szerszámok, kerti szerszámok és tartozékaik, kerékpárok és

tartozékaik, autós felszerelések, órák és dísztárgyak, író- és irodai cikkek, könyvek és egyéb nyomtatványok,

bútorok és egyéb berendezési tárgyak, kerti bútorok, háztartási és konyhai eszközök és alkatrészeik, háztartási

cikkek, ágybetétek, azon belül párnák, ágyneműk, háztartási textíliák terén; kiskereskedelmi szolgáltatások,

interneten is, ruházat, fejfedők, cipők, sporteszközök, játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek,

állateledelek, növények, dohányáru terén; kiskereskedelmi szolgáltatások az interneten keresztül is utazásokra

vonatkozóan, nyomdai munkák és fényképészeti, valamint filmművészeti fejlesztés, virágküldő szolgáltatás,

valamint telefon- és internetajánlatok; bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek

üzemeltetése élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök, fertőtlenítőszerek,

kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek, élelmiszer-kiegészítők

terén; szupermarketek, kiskereskedelmi üzletek és diszkont kiskereskedelmi áruházak működtetése a következők

számára: tűzijáték, elektromos készülékek és tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és

számítógép tartozékok, CD-lemezek, számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök;

bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek üzemeltetése szerszámok, kerti szerszámok és

tartozékaik, kerékpárok és tartozékaik, autós felszerelések, órák és dísztárgyak, író- és irodai cikkek, könyvek és

egyéb nyomtatványok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak, kerti bútorok, háztartási és konyhai eszközök és

alkatrészeik, háztartási cikkek, ágybetétek, azon belül párnák, ágyneműk, háztartási textíliák terén;

bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek üzemeltetése ruházat, fejfedők, cipők,

sporteszközök, játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek, állateledelek, növények, dohányáru

terén; információk rendelkezésre bocsátása interneten, nevezetesen fogyasztói termékekkel kapcsolatos

információk, fogyasztói tanácsadással kapcsolatos információk és vevőszolgálati információk; áruk vásárlásáról

és eladásáról és szolgáltatások végzéséről szóló szerződések közvetítése mások részére, az interneten is

(amennyiben a 35. osztályba tartoznak); szupermarketek, kiskereskedelmi üzletek és kiskereskedelmi diszkont
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üzletek működtetése; mobiltelefon szerződések közvetítése mások részére; az üzletfejlesztés szervezési tervezése

és felügyelete; munkaerő-toborzás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; nagykereskedelmi szolgáltatások

élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök, fertőtlenítőszerek,

kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek, élelmiszer-kiegészítők

terén; nagykereskedelmi szolgáltatások a következőkre vonatkozóan: tűzijáték, elektromos készülékek és

tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és számítógép tartozékok, CD-lemezek,

számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök; nagykereskedelmi szolgáltatások tűzijáték,

elektromos és elektronikus háztartási eszközök, audiovizuális eszközök, navigációs eszközök, okostelefonok,

okosórák, mobiltelefonok, számítógépek és számítógépes kiegészítők, CD-lemezek, számítógépes hardverek és

szoftverek, világítóeszközök terén; nagykereskedelmi szolgáltatások ruházat, fejfedők, cipők, sporteszközök,

játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek, állateledelek, növények, dohányáru terén;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; beszerzői szolgáltatások [áruk

 illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek].

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások.

 37    Építkezés; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések javítása;

számítógépek és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; szerszámok javítása; kerti szerszámok

javítása és karbantartása; kerékpárok javítása; autós kiegészítők javítása; órajavítás; ékszerek foglalatainak

javítása; bútor-karbantartás; bútorok javítása; berendezési tárgyak javítása; kerti bútorok javítása; háztartási és

konyhai eszközök javítása; sportfelszerelések javítása; játékok javítása; szabadidős cikkek javítása; elektronikus

eszközök és tartozékaik üzembe helyezése; bútorok és berendezési tárgyak beépítése; kerti bútorok telepítése;

 háztartási eszközök és kiegészítőik telepítése; konyhai gépek üzembe helyezése; sporteszközök telepítése.

 38    Távközlés; távközlési szolgáltatások; internetes portálokhoz való hozzáférés biztosítása; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása,

beleértve a letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat;

 internetszolgáltatók; mobiltelefonos kommunikáció.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; parkolási szolgáltatások; áruk szállítása.

 40    Étel- és italkezelés; fényképek feldolgozása, fényképkidolgozás; fényképek digitális javítása; nyomtatás,

fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; audio- és videófelvételek sokszorosítása; levegő és vízszabályozás

 és tisztítás.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatás; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; fordítás és tolmácsolás; kiskereskedelmi

ügyvezetéshez kapcsolódó képzési szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; szemináriumok szervezése; levelező

 tanfolyamok.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások; új termékek fejlesztésére szolgáló kutatás; illusztrációs

szolgáltatások [tervezés]; kutatási szolgáltatások biztosítása; számítógépes hardverek tervezése és fejlesztése;

szoftverek tervezése és fejlesztése; információtechnológiai [IT] szolgáltatások; webtárhely és szoftver

szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása; IT-tanácsadói-,

tájékoztató- és információs szolgáltatások; informatikai biztonsági, védelmi és javítási szolgáltatások;

adatmásolási és átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; számítógépes elemzés; digitális vízjellel

való ellátás; számítógépes szolgáltatások elektronikus adattárolással kapcsolatban; szoftver- és

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

 tudományos és technológiai szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés; tervezési szolgáltatások.

  43    Étel- és italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások;

állategészségügyi szolgáltatások; szépségápolás; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági

 szolgáltatások; virágüzletek szolgáltatásai; virágkötészet.

  45    Jogi szolgáltatások; felügyeleti szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.
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 ( 111 )  226.097

 ( 151 )  2018.10.26.

 ( 210 )  M 17 04071

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  RYBA KOŠICE spol.s.r.o., Košice (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatott hirdetési és reklámozási anyagok; (nyomtatott) fényképek; katalógusok; naptárak; térképek;

könyvek; újságok; hírlapok; magazinok; (képes) folyóiratok, (időszaki kiadványok); kézzel írott példányok

 másoláshoz; nem szövetből készült címkék, etikettek; (állandó) kitűzők.

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

halkrémek, -paszták; elkészített halikra; halsaláták; gyümölcssaláták; zöldségsaláták; hús (konzervdobozban);

húskivonatok; nem élő baromfi; nem élő vad; húsok; burgonyachipsek; szalmakrumpli; levesek; felvágott;

 véreshurka; zselatin ételekhez; tejtermékek; sózott hús; tojásfehérje.

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

gabonaételek, így zabpehely, kukoricapehely tejjel; rizs; cukorka, édesség; szendvicsek; kenyér; majonéz; só

élelmiszerek tartósításához; fűszerek; ecet; ketchup (szósz); pizzák; hús levek; kókuszdió-alapú italok;

 csokoládé-alapú italok; tea-alapú italok; paradicsomszósz; fagylalt.

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

termékekhez, halsalátákhoz, zöldségsalátákhoz, gyümölcssalátákhoz, hústermékekhez, baromfitermékekhez,

vad-termékekhez, tejhez és tejtermékekhez, nem-alkoholos italokhoz, alkoholos italokhoz, mezőgazdasági

termékekhez és gabonafélékhez, növényi és állati eredetű élelmiszerekhez, friss gyümölcsökhöz és zöldségekhez,

élő állatokhoz, vetőmagvakhoz, növényekhez és virágokhoz, állateledelhez, dohányhoz és dohánytermékekhez;

hirdetés; reklámozás, reklámszövegírás; hirdető és reklámozó ügynöki szolgáltatások; közvetlen postai hirdetés és

reklámozás (reklámcédulák, szórólapok, prospektusok, nyomtatott anyagok, minták); naprakész tájékoztatás

hirdetési és reklámozási anyagokról; publicitási szövegek közzététele; hirdetési és reklámozási helyek bérlése;

 publicitási anyagok bérlése; publicitási szövegek publikációja; professzionális üzleti konzultáció.

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

 fuvarozás; áruk szállítása; személygépkocsik szállítása; szállítmányozás; vontatás; tengeri szállítás; légi szállítás.

 ( 111 )  226.114

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00588

 ( 220 )  2007.02.12.

 ( 732 )  A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A., San Martino Buon Albergo Verona (IT)

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

 ( 541 )  MONTORSI F.& F.

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; tojások.

 ( 111 )  226.115

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00698

 ( 220 )  2018.03.05.

 ( 732 )  Netflorista Kft., Győr (HU)

 ( 541 )  NETFLORISTA

 ( 511 )   35    Reklámozás; nagykereskedelem.
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  39    Virág- és ajándékküldő szolgálat.

  42    Web hosting szolgáltatás.

 ( 111 )  226.117

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00644

 ( 220 )  2013.07.18.

 ( 732 )  Velvet Care Sp. z o.o., Klucze (PL)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; nedves törlőkendők; tisztítószerekkel átitatott törlőkendők;

impregnált törlőkendők; nedves kendők személyi higiéniai célokra; törlőkendők higiéniás célokra; kozmetikai

 lemosószerek (ezekkel impregnált kendők); vattapamacsok mint piperecikkek.

 4    Viaszgyertyák, gyertyabelek; gyertyák, illatosított.

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

 eldobható pelenkák; papírból készült nadrágpelenkák.

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

selyempapír; asztalneműk papírból; papírzsebkendők; papírszűrő kávéhoz; borítékok [írószerek/papíráruk];

levélpapír; asztalterítők papírból; egészségügyi papír; papírtörülközők; szalvéták, papírból; kozmetikai kendők

papírból; szalvéták, papírból; tálalátétek, tányéralátétek papírból; előkék csecsemőknek papírból;

ragasztószalagok papíráruhoz vagy otthoni használatra; piperekendők; kozmetikai kendők; papírtörülközők;

szalvéták, papírból; papírzsebkendő; konyhai papírtörlők; tisztítókendők; babatörlő kendők; papírból készült

higiéniai termékek; papír arctörlők; papír törlőkendők; tisztítókendők; nedvességfelszívó papírkendők; arctörlő

higiéniai kendők; higiéniai piperekendők; egyszer használatos szalvéták csecsemők részére; használt pelenka- és

 szalvétatartók csecsemők részére; egyszer használatos törülközők csecsemők részére.

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

 vagy konyhai célokra; dobozok papírtörülközők adagolására.

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

törlőkendők, nedves törlőkendők, tisztítószerekkel átitatott törlőkendők, impregnált kendők, nedves kendők

személyi higiéniai célokra, higiéniai kendők, kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők, vattapamacsok mint

piperecikkek, gyertyák és kanócok világításhoz, illatos gyertyák, betétek és higiéniai betétek, higiéniai tamponok,

intim higiéniai kendők, papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más

osztályokba, szűrőpapírok, papírból készült asztalneműk, papír zsebkendők, papír kávéfilterek, borítékok,

papíráruk, papír asztalterítők, WC-papír, papírból készült nadrágpelenkák, egyszer használatos; pelenkák,

papírtörülközők, papírszalvéták, sminklemosó papírszalvéták, papírból készült asztali szalvéták, asztali alátétek

papírból, előkék papírból, ragasztószalagok papíripari és háztartási célokra, piperekendők, kozmetikai kendők,

papírtörülközők, papírszalvéták, papírkendők, konyhai papírtörülközők, papírtörlők, kendők csecsemők számára,

papírból készült higiéniai termékek, papírból készült arctörlő kendők, papírból készült piperetörülközők, papír

törlőkendők, nedvességfelszívó papírkendők, arctörlő higiéniai kendők, higiéniai piperekendők, egyszer

használatos szalvéták csecsemők részére, használt pelenka- és szalvétatartók csecsemők részére, egyszer

használatos törülközők csecsemők részére, egyszer használatos törlőkendők nem szőtt anyagokból,

 tisztítókendők, tisztítóvatták, háztartásban használatos tárolóedények, papírtörülköző- adagolók.

 ( 111 )  226.118

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00395

 ( 220 )  2016.06.30.

 ( 732 ) Director-General of Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of
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 Japan, Tokyo (JP)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A japán konyhaművészettel kapcsolatos kereskedelmi értékesítés vonatkozásában tájékoztatás nyújtása

 portál oldalon.

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

konyhaművészet ismeretével kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; szemináriumok megtervezése,

lebonyolítása és szervezése a japán konyhaművészet ismeretével és készségeivel kapcsolatos képesítési vizsga

vonatkozásában; a japán konyhaművészet ismeretekre és készségekre vonatkozó képesítéssel kapcsolatos

elektronikus kiadványok biztosítása; a japán konyhaművészet ismeretével és készségeivel kapcsolatos képesítési

vizsga tekintetében könyvkölcsönzés; a japán konyhaművészet ismeretével és készségeivel kapcsolatos képesítési

vizsga tekintetében szakirodalmi és dokumentációs hivatkozásokhoz referenciakönyvtári szolgáltatások; a japán

konyhaművészet ismeretével és készségeivel kapcsolatos képesítésre vonatkozó könyvek kiadása; videofilm

gyártása az oktatás vagy a kultúra területén [nem filmekhez vagy televíziós műsorokhoz, és nem reklámozáshoz

vagy hirdetéshez]; szórakoztató rendezvények szervezése, filmek, bemutatók, játékok, zenei előadások,

 sportesemények, lóversenyek, kerékpárversenyek, csónakversenyek és autóversenyek kivételével.

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

élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; a japán konyhaművészettel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása

 portál oldalon.

 ( 111 )  226.119

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00702

 ( 220 )  2018.03.06.

 ( 732 )  Amazon Technologies, Inc., Seattle Washington (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GAMESPARKS

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver, nevezetesen játékmotor szoftver videojáték fejlesztéshez és működtetéshez;

szoftverfejlesztő készletek; számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; számítógépes szoftver, nevezetesen

szoftverfejlesztési eszközök játékok létrehozásához; számítógépes szoftver számítógépes játék fejlesztéséhez,

telepítéséhez és irányításához; számítógépes szoftver felhőalapú számítástechnika területén és számítógépes játék

szoftverfejlesztés adatbázisok, fejlesztési eszközök, szoftverfejlesztési alkalmazások, sablonok,

alkalmazás-programozási interfészek (API-k), szoftverfejlesztő készletek (SDK-k) eléréséhez; számítógépes

szoftver játékok létrehozásához, teszteléséhez, piacra vezetéséhez, kezeléséhez és karbantartásához; számítógépes

szoftver felhőalapú programok vagy alkalmazások fejlesztéséhez; játékfejlesztési szoftver; számítógépes szoftver

játékosok játék közbeni interakciójának nyomonkövetéséhez és monitorozásához teljesítményi trendek és mutatók

figyelemmel kíséréséhez; számítógépes szoftver interaktív játékok fejlesztéséhez közösségi média profil

felhasználásával; számítógépes szoftver többfelhasználós játékok fejlesztéséhez és kezeléséhez; számítógépes

szoftver játékosok párosításához többfelhasználós játékokhoz; számítógépes szoftver ranglistával,

játékospárosítással, dinamikus fórummal, virtuális árukkal vagy virtuális valutával rendelkező játékok

 létrehozásához és karbantartásához; számítógépes szoftver játékokhoz szerveroldali összetevők építéséhez.

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

adatok, riportok felhasználói tevékenységekről a nyílt közösségi hálózatok és játékhálózatok alapján;

 számítógépesített fájlkezelés.
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 38    Hozzáférés biztosítása hosztolt operációs rendszerekhez és számítógépes alkalmazásokhoz az interneten

keresztül; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; többfelhasználós hozzáférés biztosítása az interneten található

 adatokhoz játékszoftver területein.

 42    Felhőalapú számítástechnikát alkalmazó szoftver játékok fejlesztésének, tesztelésének, telepítésének és

működtetésének használatához; felhőalapú számítástechnikát alkalmazó szoftver szoftver- vagy

alkalmazásfejlesztés használatához; online nem letölthető szoftver-fejlesztési eszközök biztosítása; online nem

letölthető szoftver biztosítása kódfejlesztéshez, kódtörléshez, kódteszteléshez, alkalmazás-programozási

interfészek (API) kiválasztáshoz és beillesztéshez, internetről letölthető alkalmazások (plugin) kiválasztásához és

beillesztéséhez, és/vagy kódtelepítéshez vagy beillesztéshez; online hosztolt számítógépes szolgáltatások

biztosítása szoftverhez és játékhoz; szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatások játékok

fejlesztéséhez, telepítéséhez és irányításához; alkalmazás-programozási interfészeket (API-kat), szoftverfejlesztő

készleteket (SDK-kat) alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás és szoftverfejlesztési eszközök

játékszoftver fejlesztéséhez; felhőalapú szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatások

felhőalapú alkalmazás-programozási interfészekhez (API-khoz) és adatokhoz hozzáféréssel rendelkező szoftver-

vagy alkalmazásfejlesztési keretrendszerként való használathoz; játékokhoz szerveroldali összetevők építésére

szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatások; közösségi média-profilt használó interaktív

játékok fejlesztéséhez szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás; többfelhasználós játékok

fejlesztéséhez és működtetéséhez szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás; többfelhasználós

játékoknál játékospárosításhoz szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás; ranglistával,

játékospárosítással, dinamikus fórummal, virtuális árukkal vagy virtuális valutával rendelkező játékok

létrehozásához és karbantartásához szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás;

játékfejlesztéshez, játékhosztoláshoz és játékműködtetéshez számítógépes szoftver platformot alkalmazó

szolgáltatott platform (PAAS) szolgáltatás; játékos felhasználói fiókok és profilok létrehozásához és kezeléséhez

számítógépes szoftver platformot alkalmazó szolgáltatott platform (PAAS) szolgáltatás; ranglistával,

játékospárosítással, dinamikus fórummal, virtuális árukkal vagy virtuális valutával rendelkező játékok

létrehozásához és karbantartásához számítógépes szoftver platformot alkalmazó szolgáltatott platform (PAAS)

szolgáltatás; számítógépes szoftver tanácsadás; online nem letölthető számítógépes szoftver alkalmazásfejlesztő

eszközök átmeneti használatának biztosítása; online nem letölthető szoftverfejlesztési eszközök átmeneti

használatának biztosítása játékfejlesztéshez; számítógép-alapú szoftver és honlap szolgáltatások, melyek lehetővé

teszi, hogy felhasználók és fejlesztők emberekre, cégekre, termékekre, piacokra, iparágakra és egyéb kategóriákra

vonatkozó információkhoz hozzáférjenek, kivonatolják és rendszerezzék; online nem letölthető szoftver átmeneti

használatának biztosítása szakemberek, felhasználók és játékfejlesztők közötti kommunikáció elősegítéséhez;

alkalmazásszolgáltató (ASP) szolgáltatások az online alkalmazáshasználat és online marketing-eredmények,

valamint adatok és információk széles körének gyűjtésére, kezelésére, automatizálására, integrálására,

tesztelésére, elemzésére, jelentésére, irányítására és nyomon követésére; alkalmazásszolgáltató (ASP)

szolgáltatások, nevezetesen mások számítógépes szoftveralkalmazásainak hosztolása; alkalmazásszolgáltató

(ASP), nevezetesen játékok területein mások alkalmazásainak, szoftverének és honlapjainak hosztolása, kezelése,

 fejlesztése, elemzése és karbantartása.

 ( 111 )  226.120

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00703

 ( 220 )  2018.03.06.

 ( 732 )  Amazon Technologies, Inc., Seattle Washington (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver, nevezetesen játékmotor szoftver videojáték fejlesztéshez és működtetéshez;

szoftverfejlesztő készletek; számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; számítógépes szoftver, nevezetesen
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szoftverfejlesztési eszközök játékok létrehozásához; számítógépes szoftver számítógépes játék fejlesztéséhez,

telepítéséhez és irányításához; számítógépes szoftver felhőalapú számítástechnika területén és számítógépes játék

szoftverfejlesztés adatbázisok, fejlesztési eszközök, szoftverfejlesztési alkalmazások, sablonok,

alkalmazás-programozási interfészek (API-k), szoftverfejlesztő készletek (SDK-k) eléréséhez; számítógépes

szoftver játékok létrehozásához, teszteléséhez, piacra vezetéséhez, kezeléséhez és karbantartásához; számítógépes

szoftver felhőalapú programok vagy alkalmazások fejlesztéséhez; játékfejlesztési szoftver; számítógépes szoftver

játékosok játék közbeni interakciójának nyomonkövetéséhez és monitorozásához teljesítményi trendek és mutatók

figyelemmel kíséréséhez; számítógépes szoftver interaktív játékok fejlesztéséhez közösségi média profil

felhasználásával; számítógépes szoftver többfelhasználós játékok fejlesztéséhez és kezeléséhez; számítógépes

szoftver játékosok párosításához többfelhasználós játékokhoz; számítógépes szoftver ranglistával,

játékospárosítással, dinamikus fórummal, virtuális árukkal vagy virtuális valutával rendelkező játékok

 létrehozásához és karbantartásához; számítógépes szoftver játékokhoz szerveroldali összetevők építéséhez.

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

adatok, riportok felhasználói tevékenységekről a nyílt közösségi hálózatok és játékhálózatok alapján;

 számítógépesített fájlkezelés.

 38    Hozzáférés biztosítása hosztolt operációs rendszerekhez és számítógépes alkalmazásokhoz az interneten

keresztül; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; többfelhasználós hozzáférés biztosítása az interneten található

 adatokhoz játékszoftver területein.

 42    Felhőalapú számítástechnikát alkalmazó szoftver játékok fejlesztésének, tesztelésének, telepítésének és

működtetésének használatához; felhőalapú számítástechnikát alkalmazó szoftver szoftver- vagy

alkalmazásfejlesztés használatához; online nem letölthető szoftver-fejlesztési eszközök biztosítása; online nem

letölthető szoftver biztosítása kódfejlesztéshez, kódtörléshez, kódteszteléshez, alkalmazás-programozási

interfészek (API) kiválasztáshoz és beillesztéshez, internetről letölthető alkalmazások (plugin) kiválasztásához és

beillesztéséhez, és/vagy kódtelepítéshez vagy beillesztéshez; online hosztolt számítógépes szolgáltatások

biztosítása szoftverhez és játékhoz; szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatások játékok

fejlesztéséhez, telepítéséhez és irányításához; alkalmazás-programozási interfészeket (API-kat), szoftverfejlesztő

készleteket (SDK-kat) alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás és szoftverfejlesztési eszközök

játékszoftver fejlesztéséhez; felhőalapú szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatások

felhőalapú alkalmazás-programozási interfészekhez (API-khoz) és adatokhoz hozzáféréssel rendelkező szoftver-

vagy alkalmazásfejlesztési keretrendszerként való használathoz; játékokhoz szerveroldali összetevők építésére

szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatások; közösségi média-profilt használó interaktív

játékok fejlesztéséhez szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás; többfelhasználós játékok

fejlesztéséhez és működtetéséhez szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás; többfelhasználós

játékoknál játékospárosításhoz szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás; ranglistával,

játékospárosítással, dinamikus fórummal, virtuális árukkal vagy virtuális valutával rendelkező játékok

létrehozásához és karbantartásához szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás;

játékfejlesztéshez, játékhosztoláshoz és játékműködtetéshez számítógépes szoftver platformot alkalmazó

szolgáltatott platform (PAAS) szolgáltatás; játékos felhasználói fiókok és profilok létrehozásához és kezeléséhez

számítógépes szoftver platformot alkalmazó szolgáltatott platform (PAAS) szolgáltatás; ranglistával,

játékospárosítással, dinamikus fórummal, virtuális árukkal vagy virtuális valutával rendelkező játékok

létrehozásához és karbantartásához számítógépes szoftver platformot alkalmazó szolgáltatott platform (PAAS)

szolgáltatás; számítógépes szoftver tanácsadás; online nem letölthető számítógépes szoftver alkalmazásfejlesztő

eszközök átmeneti használatának biztosítása; online nem letölthető szoftverfejlesztési eszközök átmeneti

használatának biztosítása játékfejlesztéshez; számítógép-alapú szoftver és honlap szolgáltatások, melyek lehetővé

teszi, hogy felhasználók és fejlesztők emberekre, cégekre, termékekre, piacokra, iparágakra és egyéb kategóriákra

vonatkozó információkhoz hozzáférjenek, kivonatolják és rendszerezzék; online nem letölthető szoftver átmeneti

használatának biztosítása szakemberek, felhasználók és játékfejlesztők közötti kommunikáció elősegítéséhez;

alkalmazásszolgáltató (ASP) szolgáltatások az online alkalmazáshasználat és online marketing-eredmények,
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valamint adatok és információk széles körének gyűjtésére, kezelésére, automatizálására, integrálására,

tesztelésére, elemzésére, jelentésére, irányítására és nyomon követésére; alkalmazásszolgáltató (ASP)

szolgáltatások, nevezetesen mások számítógépes szoftveralkalmazásainak hosztolása; alkalmazásszolgáltató

(ASP), nevezetesen játékok területein mások alkalmazásainak, szoftverének és honlapjainak hosztolása, kezelése,

 fejlesztése, elemzése és karbantartása.

 ( 111 )  226.121

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00688

 ( 220 )  2018.03.06.

 ( 732 )  Garnet-Art Bt., Budakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Mezőgazdasági, kertészeti termékek értékesítése, kereskedelme.

  37    Öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása.

 44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; kertművelés, kertgondozás, kerttervezés; kert- és

 tájépítészeti szolgáltatások.

A rovat 53 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 21. szám, 2018.11.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2717



Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 17 02734

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  "SYDNEX" Csomagolóanyag Gyártó és Forgalamazó Kft., Tiszalúc (HU)

  
( 546 )

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 16    Csomagoláshoz szolgáló műanyagok (amelyek más osztályokba nem tartoznak), szüretelőzsák, nagyméretű

szemeteszsák, szemeteszsákok, szemetesbetét, szalagbehúzós szemetes, illatos szemeteszsák, takarófólia,

simítózáras tasakok, hütőtasak, uzsonnás tasak;ruhaborító, illatos ruhaborító (levendula); jégkocka (jéggolyó)

tasak; védőkesztyű (női-férfi); esőkabát; asztalterítő; zsinórfüles hordtáska; szalagfüles hordtáska; műanyag fóliák

 (frissentartó fólia, sztreccsfólia, habtálca csomagoló).

 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).

 ( 210 ) M 17 02735

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  "SYDNEX" Csomagolóanyag Gyártó és Forgalamazó Kft., Tiszalúc (HU)

 ( 541 ) HEWA

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 16    Csomagoláshoz szolgáló műanyagok (amelyek más osztályokba nem tartoznak), szüretelőzsák, nagyméretű

szemeteszsák, szemeteszsákok, szemetesbetét, szalagbehúzós szemetes, illatos szemeteszsák, takarófólia,

simítózáras tasakok, hűtőtasak, uzsonnás tasak;ruhaborító, illatos ruhaborító (levendula); jégkocka (jéggolyó)

tasak; védőkesztyű (női-férfi); esőkabát; asztalterítő; zsinórfüles hordtáska; szalagfüles hordtáska; műanyag fóliák

 (frissentartó fólia, sztreccsfólia, habtálca csomagoló).

 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).

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 119.764

 ( 210 ) M 77 01759

 ( 180 ) 2018.03.22.

 ( 111 ) 119.867

 ( 210 ) M 77 02013

 ( 180 ) 2018.03.29.

 ( 111 ) 119.869

 ( 210 ) M 77 02011

 ( 180 ) 2018.03.29.

 ( 111 ) 119.876

 ( 210 ) M 77 02095

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 119.972

 ( 210 ) M 77 02094

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 120.017

 ( 210 ) M 78 00243

 ( 180 ) 2018.03.19.

 ( 111 ) 120.178

 ( 210 ) M 78 00434

 ( 180 ) 2018.03.05.

 ( 111 ) 120.729

 ( 210 ) M 78 00539

 ( 180 ) 2018.03.17.

 ( 111 ) 120.732

 ( 210 ) M 78 00577

 ( 180 ) 2018.03.23.

 ( 111 ) 127.283

 ( 210 ) M 88 00794

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 127.287

 ( 210 ) M 88 00871

 ( 180 ) 2018.03.29.

 ( 111 ) 127.317

 ( 210 ) M 88 00621
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 ( 180 ) 2018.03.02.

 ( 111 ) 127.320

 ( 210 ) M 88 00643

 ( 180 ) 2018.03.08.

 ( 111 ) 127.326

 ( 210 ) M 88 00701

 ( 180 ) 2018.03.15.

 ( 111 ) 127.333

 ( 210 ) M 88 00756

 ( 180 ) 2018.03.25.

 ( 111 ) 127.346

 ( 210 ) M 88 00875

 ( 180 ) 2018.03.29.

 ( 111 ) 127.347

 ( 210 ) M 88 00876

 ( 180 ) 2018.03.29.

 ( 111 ) 127.573

 ( 210 ) M 88 00803

 ( 180 ) 2018.03.21.

 ( 111 ) 127.574

 ( 210 ) M 88 00804

 ( 180 ) 2018.03.21.

 ( 111 ) 153.590

 ( 210 ) M 98 00920

 ( 180 ) 2018.03.13.

 ( 111 ) 154.658

 ( 210 ) M 98 01007

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 155.235

 ( 210 ) M 98 00904

 ( 180 ) 2018.03.12.

 ( 111 ) 155.263

 ( 210 ) M 98 00999

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 155.398

 ( 210 ) M 98 00902

 ( 180 ) 2018.03.12.

 ( 111 ) 155.415
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 ( 210 ) M 98 01002

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 155.417

 ( 210 ) M 98 00973

 ( 180 ) 2018.03.17.

 ( 111 ) 155.418

 ( 210 ) M 98 01000

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 155.422

 ( 210 ) M 98 01065

 ( 180 ) 2018.03.23.

 ( 111 ) 155.427

 ( 210 ) M 98 01085

 ( 180 ) 2018.03.24.

 ( 111 ) 155.430

 ( 210 ) M 98 01017

 ( 180 ) 2018.03.19.

 ( 111 ) 155.431

 ( 210 ) M 98 00975

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 155.443

 ( 210 ) M 98 01092

 ( 180 ) 2018.03.25.

 ( 111 ) 155.444

 ( 210 ) M 98 01118

 ( 180 ) 2018.03.25.

 ( 111 ) 155.607

 ( 210 ) M 98 00898

 ( 180 ) 2018.03.12.

 ( 111 ) 155.676

 ( 210 ) M 98 00849

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 155.678

 ( 210 ) M 98 00836

 ( 180 ) 2018.03.09.

 ( 111 ) 155.773

 ( 210 ) M 98 00818

 ( 180 ) 2018.03.05.
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 ( 111 ) 155.778

 ( 210 ) M 98 00824

 ( 180 ) 2018.03.06.

 ( 111 ) 155.950

 ( 210 ) M 98 00812

 ( 180 ) 2018.03.05.

 ( 111 ) 156.212

 ( 210 ) M 98 00767

 ( 180 ) 2018.03.02.

 ( 111 ) 156.222

 ( 210 ) M 98 00803

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 156.295

 ( 210 ) M 98 00800

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 156.399

 ( 210 ) M 98 00784

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 156.400

 ( 210 ) M 98 00785

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 156.578

 ( 210 ) M 98 00907

 ( 180 ) 2018.03.12.

 ( 111 ) 156.579

 ( 210 ) M 98 00906

 ( 180 ) 2018.03.12.

 ( 111 ) 156.580

 ( 210 ) M 98 00908

 ( 180 ) 2018.03.12.

 ( 111 ) 156.602

 ( 210 ) M 98 01019

 ( 180 ) 2018.03.19.

 ( 111 ) 156.607

 ( 210 ) M 98 01015

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 156.635

 ( 210 ) M 98 00772

 ( 180 ) 2018.03.02.
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 ( 111 ) 156.636

 ( 210 ) M 98 00773

 ( 180 ) 2018.03.02.

 ( 111 ) 156.656

 ( 210 ) M 98 01055

 ( 180 ) 2018.03.23.

 ( 111 ) 156.668

 ( 210 ) M 98 01052

 ( 180 ) 2018.03.23.

 ( 111 ) 156.684

 ( 210 ) M 98 01080

 ( 180 ) 2018.03.24.

 ( 111 ) 156.687

 ( 210 ) M 98 01071

 ( 180 ) 2018.03.23.

 ( 111 ) 156.688

 ( 210 ) M 98 01060

 ( 180 ) 2018.03.23.

 ( 111 ) 156.691

 ( 210 ) M 98 01059

 ( 180 ) 2018.03.23.

 ( 111 ) 156.694

 ( 210 ) M 98 01111

 ( 180 ) 2018.03.25.

 ( 111 ) 156.695

 ( 210 ) M 98 01107

 ( 180 ) 2018.03.25.

 ( 111 ) 156.869

 ( 210 ) M 98 01070

 ( 180 ) 2018.03.23.

 ( 111 ) 156.908

 ( 210 ) M 98 01172

 ( 180 ) 2018.03.30.

 ( 111 ) 156.909

 ( 210 ) M 98 01149

 ( 180 ) 2018.03.27.

 ( 111 ) 156.910

 ( 210 ) M 98 01108
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 ( 180 ) 2018.03.25.

 ( 111 ) 156.911

 ( 210 ) M 98 00940

 ( 180 ) 2018.03.16.

 ( 111 ) 156.920

 ( 210 ) M 98 01170

 ( 180 ) 2018.03.30.

 ( 111 ) 156.963

 ( 210 ) M 98 01156

 ( 180 ) 2018.03.27.

 ( 111 ) 156.993

 ( 210 ) M 98 01182

 ( 180 ) 2018.03.31.

 ( 111 ) 157.206

 ( 210 ) M 98 00943

 ( 180 ) 2018.03.16.

 ( 111 ) 158.190

 ( 210 ) M 98 01082

 ( 180 ) 2018.03.24.

 ( 111 ) 158.194

 ( 210 ) M 98 00996

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 158.218

 ( 210 ) M 98 00941

 ( 180 ) 2018.03.16.

 ( 111 ) 158.260

 ( 210 ) M 98 00998

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 158.895

 ( 210 ) M 98 00837

 ( 180 ) 2018.03.09.

 ( 111 ) 159.234

 ( 210 ) M 98 01135

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 176.649

 ( 210 ) M 98 00833

 ( 180 ) 2018.03.09.

 ( 111 ) 193.438
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 ( 210 ) M 08 00752

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 193.439

 ( 210 ) M 08 00753

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 193.981

 ( 210 ) M 08 00925

 ( 180 ) 2018.03.14.

 ( 111 ) 194.117

 ( 210 ) M 08 00919

 ( 180 ) 2018.03.14.

 ( 111 ) 194.288

 ( 210 ) M 08 00999

 ( 180 ) 2018.03.20.

 ( 111 ) 194.289

 ( 210 ) M 08 01000

 ( 180 ) 2018.03.20.

 ( 111 ) 194.290

 ( 210 ) M 08 01001

 ( 180 ) 2018.03.20.

 ( 111 ) 194.291

 ( 210 ) M 08 01002

 ( 180 ) 2018.03.20.

 ( 111 ) 194.292

 ( 210 ) M 08 01003

 ( 180 ) 2018.03.20.

 ( 111 ) 194.293

 ( 210 ) M 08 01004

 ( 180 ) 2018.03.20.

 ( 111 ) 195.017

 ( 210 ) M 08 00817

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.018

 ( 210 ) M 08 00821

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.025

 ( 210 ) M 08 00689

 ( 180 ) 2018.03.03.
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 ( 111 ) 195.040

 ( 210 ) M 08 00690

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 195.041

 ( 210 ) M 08 00697

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 195.043

 ( 210 ) M 08 00693

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 195.044

 ( 210 ) M 08 00696

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 195.047

 ( 210 ) M 08 00967

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 195.048

 ( 210 ) M 08 00968

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 195.100

 ( 210 ) M 08 00691

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 195.104

 ( 210 ) M 08 01022

 ( 180 ) 2018.03.25.

 ( 111 ) 195.105

 ( 210 ) M 08 01021

 ( 180 ) 2018.03.25.

 ( 111 ) 195.106

 ( 210 ) M 08 01018

 ( 180 ) 2018.03.25.

 ( 111 ) 195.107

 ( 210 ) M 08 01017

 ( 180 ) 2018.03.25.

A rovat 99 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Árujegyzék korlátozása

 ( 111 ) 220.725

 ( 732 ) Kriston Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

45 Domain nevek lajstromozása; jogi dokumentumok elkészítése; közvetítés [személyek közötti vitákban]; online

közösségi hálózatok szolgáltatásai; szellemi tulajdon használatának engedélyezése; szellemi tulajdonjogok

 figyelemmel kísérése jogi tanácsadáscéljából; szerzői jogok kezelése.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  120.202

 ( 732 )  Mylan Healthcare GmbH, D-30173 Hannover (DE)

 ( 111 )  121.027

 ( 732 )  Zimmer Inc., Warsaw, Indiana (US)

 ( 111 )  121.591

 ( 732 )  Waxoyl AG, Basel (CH)

 ( 111 )  121.604

 ( 732 )  Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), Tokió (JP)

 ( 111 )  127.901

 ( 732 )  WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  127.910

 ( 732 )  Marzek Kner Packaging Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  128.190

 ( 732 )  Asiana Airlines, Inc. 1/3, Seoul (KR)

 Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd. 1/3, Seoul (KR)

 Kumho Industrial Co., Ltd. 1/3, Jeollanam-Do (KR)

 ( 111 )  155.978

 ( 732 )  Tasi László, Budapest (HU)

 ( 111 )  157.145

 ( 732 )  MMS USA Holdings Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  157.158

 ( 732 )  MMS USA Holdings Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  157.201

 ( 732 )  MMS USA Holdings Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  157.551

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  158.282

 ( 732 )  Mylan Healthcare GmbH, D-30173 Hannover (DE)

 ( 111 )  158.595

 ( 732 )  BECLE, S.A. DE C.V., Mexico DF (MX)

 ( 111 )  159.050

 ( 732 )  Ran Ze, Beijing (CN)

 ( 111 )  159.105

 ( 732 )  Bechmann Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  159.946

 ( 732 )  G & V EXTRA Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  160.614

 ( 732 )  REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  160.789

 ( 732 )  Keserű Béla Attila, Budapest (HU)

 ( 111 )  161.884

 ( 732 )  General Electric Company (New York állam törvényei szerint létesült vállalat), Schenectady, New York (US)

 ( 111 )  163.402

 ( 732 )  Mary Kay Inc., Dallas, Texas (US)

 ( 111 )  165.003

 ( 732 )  MARY KAY INC., Dallas, Texas (US)

 ( 111 )  165.288

 ( 732 )  KANGOL Limited, Shirebrook (GB)

 ( 111 )  175.805

 ( 732 )  The Juice Plus+ Company, LLC, Collierville, Tennessee (US)

 ( 111 )  192.992

 ( 732 )  Online Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.647

 ( 732 )  Báli Péter, Göd (HU)

 ( 111 )  196.099

 ( 732 )  Árpád Biokontroll 2003. Kft., Szentes (HU)

 ( 111 )  196.163

 ( 732 )  Somnius Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.219

 ( 732 )  Qiu, Bao Chun, Fujian, Liancheng (CN)

 ( 111 )  196.260

 ( 732 )  Stallum S+S Gazdasági Politikai Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.549

 ( 732 )  Viola-Hús Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  196.559

 ( 732 )  SM-Huzal Kft., Kozármisleny (HU)

 ( 111 )  196.600

 ( 732 )  JSC Grindeks, Riga LV-1057. (LV)
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 ( 111 )  196.709

 ( 732 )  Reményi Csomagolástechnika Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.711

 ( 732 )  HAJAS Fodrász és Kozmetikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.738

 ( 732 )  OptiSun Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  196.771

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.772

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.971

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

 ( 111 )  197.160

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

 ( 111 )  197.242

 ( 732 )  Júlia-Malom Kft., Kunszállás (HU)

 ( 111 )  197.303

 ( 732 )  MOBACA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.403

 ( 732 )  Csermely György, Nagymaros (HU)

 ( 111 )  197.499

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

 ( 111 )  197.544

 ( 732 )  Viewsonic Corporation, Brea, CA 92821 (US)

 ( 111 )  197.567

 ( 732 )  Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)

 ( 111 )  197.750

 ( 732 )  Viewsonic Corporation, Brea, CA 92821 (US)

 ( 111 )  197.770

 ( 732 )  VOLMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.067

 ( 732 )  Júlia-Malom Kft., Kunszállás (HU)

 ( 111 )  198.092

 ( 732 )  Groder, Martin Anton, Innsbruck (AT)

 ( 111 )  198.459

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 21. szám, 2018.11.14.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M2730



 ( 732 )  Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete - Magyarország, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.809

 ( 732 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 111 )  204.564

 ( 732 )  Intesa Sanpaolo S.p.A., Torino (TO) (IT)

A rovat 53 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  147.607

 ( 732 )  Linear Technology LLC, Milpitas, California (US)

 ( 111 )  202.383

 ( 732 )  Rostás Viktor, Abaliget (HU)

 ( 111 )  208.490

 ( 732 )  Kunszt Anett Mercédesz, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.948

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

 ( 111 )  215.760

 ( 732 )  Kunszt Anett Mercédesz, Budapest (HU)

 ( 111 )  217.524

 ( 732 )  Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.028

 ( 732 )  Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.162

 ( 732 )  Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.163

 ( 732 ) SZENT ISTVÁN TÉR MÉLYGARÁZS Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.919

 ( 732 )  Dienstmann Tamás Ödön, Budapest (HU)

A rovat 10 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  128.470

 ( 732 )  NOVARTIS AG., Basel (CH)

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

 ( 111 )  145.418

 ( 732 )  NOVARTIS AG., Basel (CH)

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

 ( 111 )  160.072

 ( 732 )  NOVARTIS AG., Basel (CH)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 111 )  160.076

 ( 732 )  NOVARTIS AG., Basel (CH)

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

 ( 111 )  166.904

 ( 732 )  NOVARTIS AG., Basel (CH)

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

 ( 111 )  189.347

 ( 732 )  Kraft Foods Belgium Intellectual Property, 2200 Herentals (BE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  190.121

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

 ( 111 )  195.684

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

 ( 111 )  196.401

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

 ( 111 )  212.833

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

 ( 111 )  213.826

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

 ( 111 )  213.827

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

 ( 111 )  213.971

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

 ( 111 )  214.737

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

 ( 111 )  219.723

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

 ( 111 )  219.724

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

A rovat 16 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  128.470

 ( 732 )  NOVARTIS AG., Basel (CH)

 ( 111 )  145.418

 ( 732 )  NOVARTIS AG., Basel (CH)

 ( 111 )  160.072

 ( 732 )  NOVARTIS AG., Basel (CH)

 ( 111 )  160.076

 ( 732 )  NOVARTIS AG., Basel (CH)

 ( 111 )  166.904

 ( 732 )  NOVARTIS AG., Basel (CH)

 ( 111 )  189.347

 ( 732 )  Kraft Foods Belgium Intellectual Property, 2200 Herentals (BE)

 ( 111 )  190.121

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.684

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.401

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.559

 ( 732 )  SM-Huzal Kft., Kozármisleny (HU)

 ( 111 )  198.664

 ( 732 )  ARACONSYS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.737

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  216.801

 ( 732 )  Sláger Rádió Értékesítési Kft., Budapest (HU)

A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  127.910
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 ( 732 )  Marzek Kner Packaging Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  140.795

 ( 732 )  Nissin Foods Élelmiszerek Magyarországi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  164.475

 ( 732 )  Nissin Foods Élelmiszerek Magyarországi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  165.288

 ( 732 )  KANGOL Limited, Shirebrook (GB)

 ( 111 )  196.709

 ( 732 )  Reményi Csomagolástechnika Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.764

 ( 732 )  OTEX Kereskedelmi Betéti Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  198.459

 ( 732 )  Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete - Magyarország, Budapest (HU)

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviselet változás

 ( 210 )  M 16 03275

 ( 731 )  ShrinkTech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Csalló Krisztina ügyvéd, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 00 04001

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

 ( 210 )  M 02 03818

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

 ( 210 )  M 03 01829

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

 ( 210 )  M 03 05542

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

 ( 210 )  M 10 00622

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

 ( 210 )  M 09 02726

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

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.211.797

 ( 541 )  FERTINOVA

 ( 511 )  1, 5, 42

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.363.291

  ( 546 )

 ( 511 )  5, 10

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.398.459

 ( 541 )  ULTRAGLICAN

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.415.293

 ( 541 )  ONLY LOVE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.300

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 38, 42

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.325

 ( 541 )  AMATORE

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.355

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 35, 43

 ( 580 )  2018.08.02.
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 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.359

 ( 541 )  BELUGA EPICURE

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.360

  
( 546 )

 ( 511 )  17, 19, 27

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.393

  ( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.394

 ( 541 )  BOLERO

 ( 511 )  5, 7, 16, 18, 21, 25, 30, 32-33, 35, 39, 41, 43, 45

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.453

 ( 541 )  HippoSan

 ( 511 )  1, 31

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.466

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.483

 ( 541 )  CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.554
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 ( 541 )  SEVEN PLUS

 ( 511 )  3, 21

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.694

  
( 546 )

 ( 511 )  4

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.709

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.793

 ( 541 )  KARA

 ( 511 )  29, 32

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.891

  
( 546 )

 ( 511 )  19-20, 35

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.906

  ( 546 )

 ( 511 )  19-20, 35

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.415.931

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018
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 ( 111 )  1.416.154

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.416.188

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 41-42, 44

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.416.230

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.416.254

  
( 546 )

 ( 511 )  6, 19

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.416.260

 ( 541 )  FRUIT-TELLA

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.416.300

  

( 546 )

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2018.08.02.

 ( 450 )  GAZ 29/2018

 ( 111 )  1.416.439
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( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.416.481

 ( 541 )  LEDGER

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.416.596

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 21

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.416.620

 ( 541 )  Louis Fernandet

 ( 511 )  32-33, 35

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.416.736

  ( 546 )

 ( 511 )  38

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.416.873

  ( 546 )

 ( 511 )  18, 20-22, 24, 27

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.416.974

 ( 541 )  DAML

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 42, 45

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.416.998

  

( 546 )
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 ( 511 )  9, 35-36, 38, 42

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.035

  

( 546 )

 ( 511 )  24

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.083

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.167

  
( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.172

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.173

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 8, 10, 35, 41, 44

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.187
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( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.209

  

( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.255

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 42

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.270

  

( 546 )

 ( 511 )  21, 28, 31

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.271

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018
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 ( 111 )  1.417.311

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.328

  

( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.354

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 32-33

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.361

  

( 546 )

 ( 511 )  3-9, 11-14, 16-34

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.365

 ( 541 )  BUCHERER 1888

 ( 511 )  14, 35, 42

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018
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 ( 111 )  1.417.412

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.420

  

( 546 )

 ( 511 )  6-7, 9, 19-20

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.424

 ( 541 )  FEUILLES D~OR

 ( 511 )  3-4

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.425

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.426

  

( 546 )

 ( 511 )  6-7, 9, 19-20

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018

 ( 111 )  1.417.433

 ( 541 )  L~AIR DU JARDIN

 ( 511 )  3-4

 ( 580 )  2018.08.09.

 ( 450 )  GAZ 30/2018
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A rovat 56 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 21. szám, 2018.11.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W314



Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  840.890

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  841.474

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  899.599

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.104.111

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.120.386

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.122.722

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.146.129

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.182.720

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.260.343

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.289.824

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.298.820

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.303.496

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.342.760

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.348.305

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.348.307

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.355.132

 ( 151 )  2018.11.06.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 21. szám, 2018.11.14.

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

W315



 ( 111 )  1.361.415

 ( 151 )  2018.11.07.

 ( 111 )  1.366.163

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.394.811

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.394.836

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.394.866

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.394.937

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.394.949

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.394.962

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.394.968

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.394.995

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.395.077

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.395.131

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.395.245

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.395.323

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.395.401

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.395.472

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.395.494

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.395.566
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 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.395.571

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.395.624

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.395.642

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.396.607

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.396.790

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.396.860

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.396.903

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.396.980

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.397.037

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.397.038

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.397.039

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.397.093

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.397.185

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.397.222

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.397.270

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.397.375

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.397.435

 ( 151 )  2018.11.07.
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 ( 111 )  1.398.359

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.393

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.395

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.403

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.450

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.474

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.479

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.529

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.538

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.604

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.683

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.687

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.693

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.725

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.728

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.729

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.742

 ( 151 )  2018.11.06.
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 ( 111 )  1.398.749

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.849

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.886

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.398.965

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.399.038

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.399.039

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.399.040

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.399.041

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.399.168

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.399.185

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.399.186

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.399.187

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 111 )  1.399.188

 ( 151 )  2018.11.06.

A rovat 81 darab közlést tartalmaz. 
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