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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. 
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BESZÁMOLÓ 
 

a Szerzői Jogi Szakértő Testület 2017. évi működéséről 
 

 
I. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezeti és működési rendje 
 
A Szerzői Jogi Szakértő Testület (a továbbiakban: a Testület vagy SZJSZT) a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 101. §-ának (1) bekezdése szerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) mellett működik. A Testület tagjait az igazságügyért felelős miniszter a 
kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben ötéves időtartamra nevezi ki. A legfeljebb kétszáz fős 
Testületnek, illetve a Testület tizenöt tagú elnökségének és elnökének a kinevezésére vonatkozóan a 
Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 
2. és 3. §-a tartalmaz további rendelkezéseket. 

 

II. Elnökségi ülések 
 
A Testület működését [a Korm. r. 4. §-ának (3) bekezdése alapján] figyelemmel kísérő és értékelő 
Elnökség, amelyet a Korm. r. és az Ügyrend szerint évenként legalább egy alkalommal kell összehívni. Az 
elnökség 2017 folyamán egy alkalommal tartott ülést (2017. május 5.). Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét az 
1. számú melléklet tartalmazza. 

 
III. Megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján született szakértői vélemények 
 
Az Szjt. 101. §-ának (1) és (3) bekezdése, illetve a Korm. r. 1. §-a alapján, a Testület szerzői jogi jogvitás 
ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok megkeresésére, illetve – a 
felhasználási jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben – peren kívüli megbízás alapján ad 
szakvéleményt. 

2017-ben összesen 37 szakvélemény-adásra irányuló felkérés, kirendelés, illetve árajánlatkérés érkezett a 
testülethez. Az évben elkészült szakértői vélemények száma 32 db volt, ebből 2 az előző évről áthúzódott 
ügyben készült, további kiegészítő szakvélemények száma pedig 5 volt. 14 ügyben bíróságok 
(járásbíróságok, törvényszékek), 5 ügyben nyomozóhatóságok kirendelése alapján, 12 ügyben megbízás 
alapján (ügyvédi irodák, helyi önkormányzatok, magánszemélyek és gazdasági társaságok) készültek 
szakértői vélemények. A szakértői vélemények elkészítésében 62 szakértő vett részt. Az SZJSZT 2016. évi 
beszámolója a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 2017. évi 24. számában lett közzétéve. Az 
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemlében 13 szakvélemény jelent meg 2017-ben. 

A szerzői és kapcsolódó jogok széles spektrumát felölelő szakvélemények a leggyakrabban a vizuális 
(iparművészeti, fotóművészeti és alkalmazott grafikai) alkotásokkal (10), szak- és szépirodalmi művekkel 
(4), szoftverekkel és adatbázisokkal (9), építészeti alkotásokkal (5), valamint a zeneművekkel (4) 
kapcsolatos szakkérdésekre adtak választ. Ezen felül 5 szakvélemény több műtípus online felhasználásával 
kapcsolatos kérdésekre adott választ. A kirendelések és megbízások között figyelemreméltó az alkalmazott 
grafikai és iparművészeti alkotásokkal kapcsolatos szakvélemények számának növekedése, amelyek 
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többnyire kereskedelmi forgalomba szánt használati tárgyakra, termékekre vagy termékcsomagolásra 
vonatkoztak. 

A szakvélemények műtípusok szerinti megoszlása 
 

 
 
Az SZJSZT által 2017-ben ellátott ügyekre vonatkozó kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza.  

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesülettel és a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület Szerzői jogi tagozatával 
közösen az SZJSZT 2017. december 12-én szerzői jogi ankétot szervezett. A rendezvény témája az Európai 
Bizottság szerzői jogi reformcsomagja volt. A rendezvényen az SZJSZT több tagja is előadást tartott, 
illetve felszólalt. 

 
IV. Néhány tipikus, illetve jelentősebb ügy 
 

1. SZJSZT-10/2017. Zenés színjáték társszerzősége 
 

A Testülethez intézett kérdések arra vonatkoztak, hogy egy zenés színjáték írójának, zeneszerzőjének és 
zeneszövegírójának alkotói tevékenysége egymástól független vagy egymástól el nem választható 
folyamatok, valamint, amennyiben a közös mű egyes részei önállóan felhasználhatók, úgy a jogszerű 
felhasználáshoz csak az érintett szerző, vagy a közös mű valamennyi szerzőjének felhasználási engedélye 
szükséges-e. 

Az eljáró tanács elöljáróban ismertette, hogy az Szjt. 5. §-a szerint közös műről akkor lehet beszélni, ha 
több szerző olyan művéről van szó, amelynek részei nem használhatóak fel önállóan [(1) bekezdés], 
valamint, ha a közös mű részei önállóan is felhasználhatók [(2) bekezdés]. Amíg előbbi közös művet a 
szerzők csak egymásra tekintettel, együtt alkothatnak, addig utóbbit egymásra tekintettel, valamint 
egymástól függetlenül is. „Ahhoz azonban, hogy egymásra tekintettel alkotottnak, közös műveknek 
lehessen tekinteni egy művet, mindenképp szükséges, hogy minden szerző a többszerzős mű létrehozására 
irányuló egyetértő elhatározással alkosson, vagy legalábbis saját maga adja hozzájárulását egy már 
meglévő műve más, arra tekintettel születő műhöz kapcsolásához.” Felperes álláspontja szerint az érintett 
színjáték esetében az alkotói hármas olyan egységes művet hozott létre, amelynek részei nem használhatók 
fel önállóan, és a szerzői jog is együttesen és egyenlő arányban illeti meg a szerzőtársakat. A Testület 
álláspontja – a rendelkezésre álló adatok vizsgálatára is tekintettel – a felperesi véleménnyel szemben az, 
hogy „ez a közös mű az Szjt. 5. § (2) bekezdése szerinti olyan összekapcsolt közös mű, amelynek részeit a 
szerzők nem együttesen alkották. Következésképpen ennek a közös műnek egyes részei külön 
felhasználására az illető szerzők, illetve jogutódjaik gyakorolhatták (gyakorolhatják) az engedélyezési 
jogot, ideértve a részek más szerző művével való összekapcsolását is.” 

10

4
5

4

9

5

vizuális irodalmi építészeti zenemű szoftver,
adatbázis

több műtípus
online

felhasználás
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2. SZJSZT-16/2017. Azonosítható rész értelmezése. Zeneműrészlet és hangszignál összehasonlítása. 
 

A megválaszolandó szerzői jogi kérdések egy mű azonosítható részének meghatározására vonatkozott. A 
Testület az azonosítható rész kérdésében korábbi döntését idézve kifejtette, hogy „az azonosíthatóság azt 
jelenti, hogy az érintett részből egyértelműen meghatározható, hogy mely mű részletéről van szó, hiszen 
kisebb terjedelemben is tükrözi a szerző személyiségét, azzal kétségtelenül összekapcsolható,” majd 
hozzátette, hogy minél rövidebb egy azonosítható rész, annál inkább hasonlíthat egy másik műhöz, azonban 
a hasonlóság önmagában véve szerzői jogi relevanciával még nem bír. Az eljáró tanács véleménye szerint 
„a zenetörténet során megszámlálhatatlanul sok helyen lehet találkozni dó, tí, szó, lá, szó figurációval. Ez a 
négy hang ilyen sorrendben rengeteg helyen fordul elő a barokk zenétől napjainkig. Az, hogy ebből mikor 
lesz téma, vagy szignál azt – mivel a zene időben zajló művészet – a zene ritmusa, tempója, funkciós rendje 
és elsősorban zenei hangsúlyrendszere dönti el.” A részletes szakmai összehasonlítás után a Testület 
megállapította, hogy a két mű azonosítható zeneműrészletnek minősül, és ugyan egyforma távolságokra 
eső hangokat használnak, ennek ellenére azonban teljesen mások, nem hasonlítanak egymásra. 

 
3. SZJSZT-22/2017. Zenés színpadi műből készült zenekari változat védelmi ideje 
 

A megkereső által feltett kérdés arra irányul, hogy önállóan felhasználható műrésznek tekinthetőek-e egy 
színpadi mű egyes elemei, például a mű librettója és az erre épült zenemű, valamint, hogy közös mű-e az 
eredeti színpadi mű zenei aláfestése az erről készült nem színpadra szánt zenekari átdolgozott változattal. A 
Szakértő Testület nevében eljáró egyesszakértő álláspontja szerint közös műről beszélhetünk, „ha az 
átdolgozott változat tartalmazza az eredeti mű közösen kialakított lényeges egyéni eredeti vonásait”, ha 
viszont „az eredeti közös mű résztől annyira eltávolodik az annak alapján készült zenekari változat, hogy 
azt már önálló, és nem a librettistával közös műnek kell tekinteni, az már nem átdolgozás, hanem – 
legfeljebb az eredeti ötlet alapján készült – önálló mű.” A védelmi idő számításakor szintén önálló műként 
kell figyelembe venni az átdolgozást. 

A konkrét kérdésekre válaszolva az egyesszakértő a következő megállapítást tette: a megkeresés tárgyát 
képező szvit egyéni eredeti alkotás, amely az eredeti színpadi mű – a librettó szerzőjének hozzájárulásával 
készült – átdolgozása. 

 
4. SZJSZT-29/2017. Torrent oldal üzemeltetőjének szerzői jogi felelőssége és a filmalkotások 

jogtulajdonosait ért vagyoni hátrány mértékének meghatározása 
 

A Bíróság által feltett azon kérdésre, hogy a fájlcserélő rendszert működtető oldal üzemeltetője e 
tevékenységével sérti-e az érintett művek szerzői jogait, szakvéleményben az eljáró tanács – hivatkozva az 
Európai Bíróság hasonló témában született ítéleteire – válaszul kifejtette, hogy a Torrent oldal üzemeltetője 
a művek rendelkezésre bocsátásában megkerülhetetlen szerepet játszik, ezért az Szjt. 26. § (8) második 
mondata szerinti nyilvánossághoz közvetítés nem csak a mű internetre való „feltöltésével”, hanem 
magának a feltöltés lehetőségének megteremtésével és támogatásával is megvalósul. 

A Testület a szerzőknek okozott vagyoni hátrányt érintő kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a szerzőt ért 
vagyoni hátrány csak elmaradt vagyoni előny természetű lehet, mivel az érintett jogsértő magatartás 
(nyilvánossághoz közvetítés) vagyonban okozott kárról nem lehet beszélni. Az elmaradt vagyoni előny a 
jogsértő felhasználó oldalán gazdagodásként jelentkezik, amelynek értéke értelemszerűen igazodik az 
elmaradt vagyoni előny mértékéhez. 
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A vagyoni hátrány e mértéke a jogdíj összegétől függ, amely a felek szabad megállapodásának tárgya, 
ennek hiányában pedig a bírósági gyakorlat és az SZJSZT a felek nyilatkozatait figyelembe véve vagy 
becsléssel állapítja meg. Ezzel kapcsolatban az eljáró tanács hozzáteszi, hogy „nem tartozik szerzői jogi 
szakkérdések körébe annak precíz definiálása, hogy pontosan milyen mértékű elmaradt jogdíj állapítható 
meg az egyes jogtulajdonosok vonatkozásában és így mi az a vagyoni hátrány, amely őket érte,” hiszen 
„rendkívül sokféle számítási módja létezhet a jogdíjaknak, ez változik felhasználási módonként, 
területenként és filmalkotásonként. Egészen pontos jogdíjszámítást e körben csak akkor lehetne elvégezni 
és elsősorban a jogosultaknak mint sértetteknek, ha kiterjedt piaci összehasonlító elemzéseik alapján 
kimutatható lenne mindaz a járulékos vagyoni hátrány, ami a „torrentezés” folytán őket éri. Ilyen adatok és 
elemzések a Testület rendelkezésére bocsájtott iratanyagokban nem lelhetőek fel.” Végezetül a Testület 
kifejtette, hogy álláspontja szerint ilyen esetben vagyoni hátrány „minimálisan az a díj, amelyet az adott 
piacon a reprezentatív jogosulti többség elfogadott.” 

 
V. Változás a Testület vezetésében 
 
2016. október 18-án id. dr. Ficsor Mihály lemondott az SZJSZT tiszteletbeli elnöki címéről és elnökségi 
tagságáról. Az elnökségi tagság megüresedésére tekintettel 2017. március 7. napján az igazságügyminiszter 
dr. Lábody Pétert, az SZTNH Szerzői Jogi Főosztályának főosztályvezetőjét a 2017. február 20-ától 2020. 
július 14-éig terjedő időtartamra az elnökség új tagjává nevezte ki. A Testület Elnöksége 2017. május 5-én 
tartott elnökségi ülésén dr. Gyertyánfy Péter elnökségi tagnak tiszteletbeli elnöki címet adományozott. 

 
Budapest, 2018. június 22. 
 
 

Dr. Győri Erzsébet 
a Testület elnöke 

 
 
Mellékletek:  

1) A 2017. évben tartott elnökségi ülés jegyzőkönyve 
2) A megkeresések és megbízások listája  

 
     

 
A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet      
5. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a beszámolóval egyetértek. 
 
 
Budapest, 2018. június 27. 
 

 
 
 
                                                                                             dr. Łuszcz Viktor  
                                                                           a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának  

                                                                                                          elnöke 
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A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 
közleménye 

 

 
 

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület – eleget téve a szerzői jogról 
szóló 1999. évi LXXVI. törvény 100.§-ban foglalt tájékoztatási kötelezettségének –, a 2017. évben a 
szerzői jogok védelmi idejének eltelte után az eredeti műalkotás tulajdonjogának műkereskedő 
közreműködésével történő visszterhes átruházására tekintettel beszedett járulékok felhasználásáról az 
alábbiak szerint számol be: 
 
 
A beszedett járulék összege (a kezelési költség levonása után):  nettó 29 948 588  Ft 
 
 
 
Művészeti szervezetek támogatására: 
 
 Társadalmi szervezet neve Támogatás összege/Ft 
1. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1 500 000 - 
2. Magyar Fotóművészek Szövetsége 1 500 000 - 
3. Magyar Képzőművészek és Iparművészek 

Szövetsége 
1 500 000 - 

4. Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti 
Társaságok Szövetsége 

1 500 000 - 

 Összesen 6 000 000 - 
 
 
 
A HUNGART kismonográfia sorozat folytatására,  

- 3 újabb kötet megjelentetésére, ezeknek az „ArtMarket Budapest”-en történő bemutatására, a 
korábbi kötetek újranyomására és újabb kötetek előkészítésére - /a kortárs vizuális művészek 
munkásságának bemutatása/  20 953 729  Ft 

 
 
A HUNGART szociális feladatainak ellátására     2 994 859  Ft  
/a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete képző-, ipar- és fotóművész tagjainak segélyezésére a 
MAOE-nak átutalva/ 

 
 

Összesen:       29 948 588  Ft 
 
Budapest, 2018. június 25.  
 
 
 

Sárkány Győző  
elnök 
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2019. január 1-től változnak a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos egyes illetékek       
és illetékkedvezmények 

 

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a WIPO főigazgatója a PCT Közgyűlés által elfogadott, az egyes díjak 
egyenértékének meghatározására vonatkozó irányelveknek (Directives of the PCT Assembly Relating to the 
Establishment of Equivalent Amounts of Certain Fees), illetve a Szabadalmi Együttműködési Szerződés 
Végrehajtási Szabályzatának [15.2 szabály (d) pontja, a 16.1 szabály (d) pontja, 45bis.3 szabály (b) pontja, 
57.2 szabály (d) pontja] megfelelően döntött a Szabadalmi Együttműködési Szerződés keretében benyújtott 
nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos illetékek és illetékkedvezmények magyar forintban 
meghatározott összegeinek módosításáról.  

2019. január 1-től a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatban az alábbi, forintban 
meghatározott illetékek fizetendők:  
 
Nemzetközi bejelentési díj         377 400 Ft 
 30 oldalt meghaladóan, laponként           4 300 Ft 

Elektronikus bejelentés illetékkedvezményei 
a PCT Végrehajtási Szabályzatához mellékelt Illetéktáblázat  
 4. pont b) alpontja alapján                          56 800 Ft    
 4. pont c) pontja alapján          85 100 Ft 

Kutatási illeték  
Megjelölt kutatóhatóság  
Európai Szabadalmi Hivatal (EP) 573 200 Ft 
Visegrádi Szabadalmi Intézet (XV) 573 200 Ft 
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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 
A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS NYOMTATOTT SZÖVEGET EGYÉB OKBÓL 

HASZNÁLNI KÉPTELEN SZEMÉLYEK MEGJELENT MŰVEKHEZ VALÓ 
HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGKÖNNYÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ MARRAKESH-I SZERZŐDÉS 

 
Az Azerbajdzsáni Köztársaság csatlakozása 

 
Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya 2018. szeptember 24-én letétbe helyezte csatlakozási okiratát a 
2013. június 27-én Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból 
használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló 
Marrakesh-i Szerződés vonatkozásában. 
 
Az okirat a következő nyilatkozatokat tartalmazza: 
 

- „Az Azerbajdzsáni Köztársaság kijelenti, hogy a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget 
egyéb okból használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének 
megkönnyítéséről szóló Marrakesh-i Szerződést az Azerbajdzsáni Köztársaság a jövőben nem 
alkalmazza az Örmény Köztársaság tekintetében; és  

 
- Az Azerbajdzsáni Köztársaság kijelenti, hogy nem tudja garantálni a vakok, látáskárosultak és 

nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek megjelent művekhez való 
hozzáférésének megkönnyítéséről szóló Marrakesh-i Szerződés rendelkezéseinek végrehajtását az 
Örmény Köztársaság által megszállt területein (az Azerbajdzsáni Köztársaság Hegyi-Karabah 
régiója és a régiót körülvevő hét kerület) a területek megszállás alóli felszabadításáig és a megszállás 
következményeinek teljes megszűntetéséig (az Azerbajdzsáni Köztársaság megszállt területeinek 
vázlatos térképe mellékelve.)” 

 
A Szerződés az Azerbajdzsáni Köztársaság tekintetében 2018. december 24-én lép hatályba. 
 
 

 
Katar Állam csatlakozása 

 
Katar Állam 2018. október 24-én letétbe helyezte csatlakozási okiratát a 2013. június 27-én Marrakesh-ben 
elfogadott, a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek 
megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló Marrakesh-i Szerződés vonatkozásában. 
 
A Szerződés Katar Állam tekintetében 2019. január 24-én lép hatályba. 
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AZ AUDIOVIZUÁLIS ELŐADÁSOKRÓL SZÓLÓ PEKINGI SZERZŐDÉS 
 

Megerősítés a Mali Köztársaság részéről 
 

A Mali Köztársaság Kormánya 2018. október 23-án letétbe helyezte megerősítő okmányát a Pekingben 
2012. június 24-én aláírt, az audiovizuális előadásokról szóló Pekingi Szerződés vonatkozásában. 
 
A Pekingi Szerződés hatálybalépéséről a WIPO akkor küld értesítést, amikor a megerősítések, illetve a 
csatlakozások a Szerződés 26. cikkével összhangban elérik a megfelelő számot. 
 
 
 

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSÁNAK LÉTESÍTÉSÉRŐL  
SZÓLÓ LOCARNÓI MEGÁLLAPODÁS 

 
Az Albán Köztársaság csatlakozása 

 
Az Albán Köztársaság Kormánya 2018. október 16-án letétbe helyezte az 1968. október 8-án Locarnóban 
aláírt és 1979. szeptember 28-án módosított, az ipari minták nemzetközi osztályozásának létesítéséről szóló 
Locarnói Megállapodásra vonatkozó csatlakozási okmányát. 

 
A Locarnói Megállapodás az Albán Köztársaság tekintetében 2019. január 16-án lép hatályba. 
 
 
 

A VÉDJEGYEK ÁBRÁS ELEMEINEK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSÁT  
LÉTREHOZOZÓ BÉCSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Az Albán Köztársaság csatlakozása 

 
Az Albán Köztársaság Kormánya 2018. október 16-án letétbe helyezte csatlakozási okiratát az 1973. június 
12-én Bécsben aláírt és 1985. október 1-jén módosított, a védjegyek ábrás elemeinek nemzetközi 
osztályozását létrehozó Bécsi Megállapodás vonatkozásában. 

 
A Bécsi Megállapodás az Albán Köztársaság tekintetében 2019. január 16-án lép hatályba. 
 
 
 

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ  
HÁGAI MEGÁLLAPODÁS GENFI SZÖVEGE 

 
San Marino Köztársaság csatlakozása 

 
San Marino Köztársaság Kormánya 2018. október 26-án letétbe helyezte csatlakozási okiratát az ipari 
minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált 
szövege („genfi szöveg”) vonatkozásában. 

A genfi szöveg San Marino Köztársaság tekintetében 2019. január 26-án lép hatályba. 



SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK

Szabadalmi bejelentések közzététele

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A23L 2/68 (2006.01)

A23L 2/02 (2006.01)

A23L 2/54 (2006.01)

A23L 2/72 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 17 00193

 ( 22 )   2017.05.05.  

 ( 71 )   SHRUB HUNGARY Kft., 3916 Bodrogkeresztúr, Tarcali út 0119/2 (HU)  

 ( 72 )   Formanek Ferenc, 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 70. (HU)  

  Képíró Anita, 4400 Nyíregyháza, László u. 31. (HU)  

 ( 54 )  Italkészítmény és eljárás annak előállítására

 ( 74 )   PATINORG KFT., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya italkészítmény, amely oldószerrel kevert ecettartalmú alapösszetevőt, valamint ízesítő

összetevőt tartalmaz. 

Az italkészítmény jellegzetessége, hogy az oldószert víz, míg az ecettartalmú alapösszetevőt legalább két fajta

különböző ecet, így borecet alapú gyümölcsecet és/vagy borecet alapú egyéb növényi ecet együttese, továbbá az

ízesítő összetevőt legalább egy fajta természetes anyagú gyümölcsmust alkotja, ahol az italkészítmény teljes

térfogatára vetítve gyümölcsmust 40-65 térfogat% között van, míg az ecettartalmú alapösszetevő gyümölcsecet

összetevője legfeljebb 51 térfogat%, növényi ecet összetevője legfeljebb 61 térfogat%, továbbá az italkészítmény

folyadék fázisú összetevőjében legalább 650 mg/liter széndioxid gáz van elnyeletve. 

A találmány tárgya továbbá eljárás ecet tartalmú ízesített italkészítmény előállítására, amelynek során az ecet

összetevő előállításához alapbort és ecetképző baktériumokat használnak, az alapbort és az ecetképző

baktériumokat zárt reakciótartályba juttatnak, és a reakciótartály hőmérsékletét 27-31 °C közötti hőmérsékleten

tartják miközben a keverékbe oxigént adagolnak, továbbá a reakciótérben elhelyezkedő alapbor-ecetképző

baktérium keveréket legalább időszakosan átkeverik, és ezt a folyamatot legalább 70 órán keresztül folytatják,

majd az előkészítési idő leteltével a reakciótérben létrejött anyag 30-36 térfogat% közötti részét a reakciótérből

elvezetik, és így ecetalapot hoznak létre, az ecetalapot ülepítő tartályba juttatják, és ott az ecetalapot az abban

lévő úszó-, lebegő szennyeződésektől leválasztó anyagok hozzáadása és időszakos keverés mellett elválasztják,

majd az ülepítő tartályban 120-288 órán át pihentetik, ezt követően az ülepített ecetalapot az ülepítő tartályból

elvezetik, azután az ülepített ecetalapot víz hozzáadásával megkívánt savtartalomra hígítják, szűrik, és végül

40-60 °C közötti hőkezelésnek vetik alá, és így felhasználható ecetalapot állítanak elő. 

Az eljárás jellegzetessége, hogy az ecetalapba, annak térfogatára vetítve 25-35 térfogat% gyümölcstermés

darabokat és/vagy fűszernövény darabokat merítenek, és azokat legalább időszakos kevergetés közben legfeljebb

20 °C alatti hőmérsékleten, környezeti nyomáson legalább 330 órán keresztül pihentetik, és így a gyümölcstermés

és/vagy a fűszernövény íz- és/vagy aromaanyagát legalább részben kivonva ízesített alapecetet állítanak elő, ezt

követően legalább két fajta ízesített alapecetet gyümölcsmusttal és vízzel keverik össze, ahol a teljes keverék

térfogatához képest a gyümölcsmust mennyiségét 20-65 térfogat%-ra, míg az ízesített alapecet keverék

mennyiségét 22-76 térfogat%-ra állítják be, a folyékony összetevők elkeverését követően a keverékben legalább

650 mg/liter széndioxid gázt nyeletnek el, végül az így kapott italkészítményt palackozzák.

  

 ( 51 ) A61F 6/04 (2006.01)

A61F 7/00 (2006.01)

C04B 35/00 (2006.01)

C08L 21/02 (2006.01)
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 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 17 00204

 ( 22 )   2017.05.11.  

 ( 71 )   Kunfalvi Gábor, 2800 Tatabánya, Köztársaság út 5. II/3. (HU)  

  Kalmár Sándor, 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 712/7. (HU)  

 ( 72 )   Kunfalvi Gábor, 2800 Tatabánya, Köztársaság út 5. II/3. (HU)  

  Kalmár Sándor, 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 712/7. (HU)  

 ( 54 )  Infravörös-sugárzású óvszer és eljárás annak előállítására

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya potencia erősítő, vérkeringést javító, kapilláris tágító és stimuláló óvszer, amely tartalmazza

az alábbi komponenseket: 

1) intenzív infravörös-sugárzású, és emissziójú mesterséges kompozit kerámia őrlemény; 

2) felületaktív adalékanyag; 

3) latex; 

4) desztillált/ioncserélt víz; 

ahol az intenzív infravörös-sugárzású, és emissziójú mesterséges kompozit kerámia őrlemény előállításához 

a) szobahőmérsékleten homogenizálnak 31-41 tömeg% kaolint és/vagy turmalint, 15-27 tömeg% fűrészport, 0-1.6

tömeg% vas(III)-oxidot, 0-2.60 tömeg% titán-dioxidot és 27-46 tömeg% lignint, amellyel egy képlékeny, de

formálható pasztát kapnak, 

b) a pasztát rúd alakú testekké extrudálják, majd több napon keresztül szárítják, amellyel száraz termékrudakat

kapnak, 

c) a száraz termékrudakat oxigénmentes inert gáz atmoszférában két lépcsőben, először 400-550 °C-on 15-40

percig, majd további melegítést követően körülbelül 620 °C-on további 30-70 percig hőkezelik, amellyel kiégetett

termékrudakat kapnak, 

d) a kiégetett termékrudakat két lépcsőben, először néhány óra alatt 

szobahőmérsékletűre, majd néhány napig tovább hűtjük, amellyel hideg termékrudakat kapnak, 

e) a hideg termékrudakat több lépcsőben, egészen a 2-5 μm átlagos szemcseméret eléréséig őrlik, amellyel a

kompozit kerámia őrleményét kapnak, 

ahol az a) lépésben szereplő kiinduló anyagok tömeg%-ainak összege minden esetben 100 tömeg%.

  

 ( 51 ) A61K 36/41 (2006.01)

A61K 36/16 (2006.01)

A61K 36/53 (2006.01)

A61K 36/815 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 17 00224
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 ( 22 )   2017.05.26.  

 ( 71 )   Kuti János, 5000 Szolnok, Dr. Sebestény Gy. út 4. 4/22. (HU)  

 ( 72 )   Kuti János, 5000 Szolnok, Dr. Sebestény Gy. út 4. 4/22. (HU)  

 ( 54 ) Koffeinmentes, roboráló (erősítő) és potencianövelő hatású szinergikus gyógynövénykivonatokat

 tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény

 ( 57 )
A találmány valamely gyógynövények standard extraktumainak 

- Rozmaring (Rosmarius officinalis),

- GInkgo biloba,

és társítva másik gyógynövények standard extraktumaival 

- Lycium (Lyclum barbarum),

- Rhodiola Rosea.

Ezeket összekeverve tonizáló, roboláló, potencianövelő hatású étrend-kiegészítő készítmény előállítása.

  

 ( 51 ) A63G 21/18 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 17 00057

 ( 22 )   2017.02.07.  

 ( 71 )   Szűcs Gyula, 1037 Budapest, Remetehegyi út 153. (HU)  

 ( 72 )   Szűcs Gyula, 1037 Budapest, Remetehegyi út 153. (HU)  

 ( 54 ) Kapszula kialakítás csúszdákhoz és a kapszulával megvalósított élménypark és szórakoztató komplexum

 rendszer

 ( 57 )
A találmány tárgya kapszula kialakítás csúszdákhoz és a kapszulával megvalósított élménypark és szórakoztató

komplexum rendszer, amely lehetővé teszi a csúszdák, elsősorban vízicsúszdák használatának kibővítését, egész

évben történő időjárás független, és adott esetben ruházatban is történő használatát, illetve élményszerű

elemekkel történő kiegészítését, és ezzel lehetővé teszi egy célirányosan kialakított élménypark és szórakoztató

komplexum létrehozását. 

A kapszula (1) alapkialakítása alapvetően egy külső héjjal rendelkező zárt védőburok, amelynek belsejében

helyezkedik el a vízicsúszdát (2) használó személy (7) vagy személyek, és a kapszula (1) adott esetben a kapszula

(1) belsejében elhelyezkedő más kiegészítőkkel, adott esetben ülőkével (3), interaktív kommunikációs eszközzel,

célszerűen kijelző és vezérlő egységgel (10), továbbá fékkel (6) stb. van felszerelve. 

A kapszulával megvalósított élménypark és szórakoztató komplexum rendszerben úgy a vízicsúszdában (2) mint

a kapszulában (1) elhelyezett elektronikus kommunikációs eszközök, portok, és érzékelők mobil módon, mozgás

közben figyelik, mérik és jelzik a kapszula (1) haladását, ennek megfelelően egy külső irányító és

kommunikációs központtal vannak vezetékes és/vagy vezeték nélküli kapcsolatban, és a rendszer működése során

a kapszula (1) haladásának megfelelően különböző effekteket, fény-, hang-, illetve élményhatásokat hoznak

működésbe, illetve ezen túlmenően adott esetben mind a kapszulában (1), mind a vízicsúszdában levő

egységekkel előre meghatározott programok és hatás elemek kiválasztásával VR (Virtual Reality) élményt

hoznak létre a kapszulában (1) levő személy (7) vagy személyek (7) számára.
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B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B07B 7/08 (2006.01)

B04B 1/06 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 17 00205

 ( 22 )   2017.05.15.  

 ( 71 )   Hetech Trend Kft., 6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 18. (HU)  

 ( 72 )   D. Nagy Zoltán, 6000 Kecskemét, Kard u. 6. (HU)  

  Dusnoki László, 6000 Kecskemét, Kőhíd u. 10. (HU)  

  Dr. Herdovics Mihály, 2100 Gödöllő, Radnóti Miklós u. 4. (HU)  

  Incze Miklós, 6000 Kecskemét, Sólyom u. 10. (HU)  

  Tóth Csaba, 6100 Kiskunfélegyháza, Orgona u. 6. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás porleválasztó hatásfokának javítására, valamint javított hatásfokú porleválasztó rendszer

 ( 74 )   Kacsukpatent Kft., 1139 Budapest, Üteg utca 11/A. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás porleválasztó hatásfokának javítására, amelynek során elektromos meghajtású

szellőztetőhöz, előnyösen ventilátor(ok)hoz, csatlakozó, centrifugális elven működő, hengeres porleválasztót

üzemeltetnek, ahol a leválasztó hengerben a levegőáramot csavarvonalszerű mozgásra kényszerítik. Az eljárás

lényege, hogy a leválasztó hengerben mérik a mindenkori levegőáram axiális irányú sebesség összetevőjét és a

mérés helyét követően szükség esetén szekvenciálisan addig változtatják a mindenkori levegőáram sebességének

irányát, hogy a leválasztó hengerből centrifugális irányban kilépő levegőáram sebessége, valamint mennyisége

állandó értékű maradjon. 

A találmány tárgya továbbá javított hatásfokú porleválasztó rendszer, célszerűen az eljárás szerinti eljárás

foganatosítására, amelynek elektromos meghajtású szellőztetőhöz (1) csatlakozó hengeres porleválasztója (7) van.

A porleválasztó rendszerre jellemző, hogy a hengeres porleválasztóba (7) koaxiálisán légvezető cső (2) van

iktatva. A légvezető csőben (2) pedig szervo motorhoz (6) kapcsolt, változtatható szögállású légáram irányváltó

lapátok (3) vannak elhelyezve. A hengeres porleválasztóban (7), a légáram irányváltó lapátok (3) előtti

térrészben, a fal mellett, nyomásmérőhöz (5) csatlakozó Prandtl cső (4) vagy közvetlen 

légsebességmérő van elhelyezve. Számítógéppel (10) összekötött mérő szabályozó egysége (8) van, ennek

bemenete a nyomásmérővel (5) vagy a légsebességmérővel van kapcsolatban. 

A mérő szabályozó egység (8) egyik kimenete vezérlőn (9) keresztül az elektromos meghajtású szellőztetőhöz (1)

csatlakozik, másik kimenete pedig a szervo motorral (6) van összekötve.
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 ( 51 ) B28B 23/04 (2006.01)

B28B 7/02 (2006.01)

B28B 7/22 (2006.01)

B28B 23/06 (2006.01)

B28B 23/18 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 17 00206

 ( 22 )   2017.05.15.  

 ( 71 )   dvb Délmagyarországi Vasbetonipari Kft., 6728 Szeged, Budapesti út 8. (HU)  

 ( 72 )   Török Mihály, 5085 Rákóczifalva, Kinizsi Pál út 64. (HU)  

 ( 54 )  Mobil szerkezet és eljárás célszerűen előfeszített vasbeton rúdelemek előre gyártására

 ( 74 )   PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, Pf. 245 (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya mobil szerkezet célszerűen előfeszített vasbeton rúdelemek előre gyártására, mely két

végelemmel (1); legalább egy közbenső elemmel (3a, 3b, 3c); egy végelem (1) és egy közbenső elem (3a, 3b, 3c)

vagy két közbenső elem (3a, 3b, 3c) csatlakozását segítő ütköző elemmel (4a, 4b); és a végelemekhez (1) rögzített

feszítő elemekkel (2) rendelkezik, a közbenső elemben (3a, 3b, 3c) és a végelemekben (1) meder (8) van

kialakítva, a medrek (8) úgy vannak egymás mellé sorolva, hogy egybefüggő, összenyíló medret alkossanak. 

A találmány jellegzetessége, hogy az egymás mellé sorolt medrekben (8) állítható zsaluelem (5) van elhelyezve, a

feszítő elem (2) feszítő lemezeket (6) tartalmaz, a végelemben (1) a feszítő lemezek (6) magasságában vezető

vájat (7) van kialakítva. 

A találmány tárgya az eljárás is a szerkezet alkalmazására.
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C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C07D271/06 (2006.01)

A61K 31/4245 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00169

 ( 22 )   2018.05.17.  

 ( 71 )   Egis Gyógyszergyár Zrt., 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. (HU)  

 ( 72 )   dr. Porcs-Makkay Márta 32%, 1142 Budapest, Dorozsmai u. 211-213. 6. lph. (HU)  

  dr. Simig Gyula 18%, 1126 Budapest, Hollósy Simon u. 25. (HU)  

  Molnár Enikő 15%, 2030 Érd, Titkár u. 16. (HU)  

  Pethő János 10%, 1156 Budapest, Páskomliget u. 51. (HU)  

  dr. Volk Balázs 8%, 1106 Budapest, Pilisi u. 54. (HU)  

  Szlávik László 8%, 1135 Budapest, Jász u. 57. (HU)  

  dr. Szabó Éva 5%, 1162 Budapest, Menyhért u. 14. (HU)  

  dr. Halász Judit 4%, 1046 Budapest, Erdősor út 11. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás ozanimod előállítására

 ( 57 )
A találmány tárgya egy új eljárás az

képletű ozanimod és savaddíciós sóinak előállítására új intermediereken keresztül. A találmány tárgyát képezi

továbbá az ozanimod bázis új kristályos polimorfja.

  

 ( 51 ) C08B 31/00 (2006.01)

B29C 47/00 (2006.01)

C05B 5/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 17 00200

 ( 22 )   2017.05.09.  

 ( 71 )   Nitrogénművek Zrt., 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Berente Imre, 8105 Pétfürdő, Mikes Kelemen u. 5. (HU)  

  Gál Tatyjana, 8100 Várpalota, Szabolcska M. u. 103. II/6. (HU)  

 ( 54 )  Biomassza égetéséből származó hamut tartalmazó növénytáp rúd

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya egy új, biomassza égetéséből származó hamut tartalmazó, biológiai eredetű műanyag

(továbbiakban: bioműanyag) alapú, növénytáplálásra szolgáló rúd, amelyből a hatóanyagok elnyújtott módon

szabadulnak fel a bioműanyag fokozatos lebomlása következtében, így a táplált növény meg van óvva a hirtelen
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kapott nagy mennyiségű tápanyag okozta esetleges sokktól és heteken át el van látva tápanyaggal. 

A találmány szerinti növénytáp rúdra az jellemző, hogy biomassza égetéséből származó hamut, szilárd savat, rúd

kialakítására alkalmas, a talajban lebomló bioműanyagot, és adott esetben ismert további növénytápokat

tartalmaz.

  

 ( 51 ) C08J 11/00 (2006.01)

B29B 17/00 (2006.01)

B29B 17/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 17 00186

 ( 22 )   2017.04.28.  

 ( 71 )   Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 100%, 1116 Budapest, Kondorfa utca 1. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Fazakas Éva 100%, 1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 6, 1/1 (HU)  

 ( 54 )  Eljárás gumiőrlemény újrahasznosítására és újrahasznosított gumit tartalmazó termék

 ( 74 )   DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás gumi regenerátum előállítására, melynek keretében gumiőrleményt biztosítanak. Az

eljárás lényege, hogy a gumiőrleményhez kötőanyagként propilén-etilén kopolimert adnak; továbbá a

gumiőrlemény és a propilén-etilén kopolimer együttesét keverésnek alávetve, hő- és/vagy mechanikai energia

bevitelével gumi regenerátummá alakítják. 

A találmány tárgya továbbá regenerátumot tartalmazó gumikészítmény, illetve ez utóbbi kívánság szerinti további

feldolgozásával előállított gumi termék is, amely életciklusának végén környezetbarát módon újrahasznosítható.

  

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS
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 ( 51 ) F03B 17/06 (2006.01)

F03B 3/12 (2006.01)

F03B 7/00 (2006.01)

F03B 11/06 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 17 00194

 ( 22 )   2017.05.05.  

 ( 71 )   Szabó Bálint, 4225 Debrecen, Hegy u. 8. (HU)  

 ( 72 )   Szabó Bálint, 4225 Debrecen, Hegy u. 8. (HU)  

 ( 54 )  Áramlásos turbina vízi erőművekhez

 ( 74 )   EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., 4032 Debrecen, Kartács u.36. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya áramlásos turbina vízi erőművekhez, amely az áramló víz energiáját elektromos energiává

alakítja, és amelynek a főtengellyel (9) párhuzamosan rendezett turbina lapátjai (2) vannak, és a turbina lapátok

(2) felülete mindig merőleges az áramlás irányára, és a turbina lapátok (2) élükkel mindig függőlegesen merülnek

a vízbe, és távoznak a vízből, ami a főtengely (9) nagy fordulatszámmal történő forgását eredményezi és ezáltal

nagy hatásfokkal működő turbinát biztosít.

  

 ( 51 ) F28D 20/00 (2006.01)

F24C 15/34 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 17 00218

 ( 22 )   2017.05.22.  

 ( 71 )   Talabér Péter, 8400 Ajka, Árpád u. 1/1. (HU)  

 ( 72 )   Talabér Péter, 8400 Ajka, Árpád u. 1/1. (HU)  

 ( 54 )  Szilárd töltetű hőtároló berendezés

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya magas hőmérsékleten üzemeltethető, szilárd töltetű hőtároló berendezés hőenergia tárolására,

egy fűtőberendezésben vagy más hőhasznosító rendszerben való felhasználásra, amely hőtároló berendezés egy

hőszigetelt házat (A), a hőszigetelt házban (A) elrendezett, légnemű hőhordozó közeg, előnyösen levegő

átáramlását megengedő darabos vagy szemcsés szilárd hőtároló közeget (B), célszerűen bazaltzúzalékot, továbbá

egy hőforráshoz kapcsolódó hőbeviteli egységet (C) és egy hőhasznosító rendszerhez tartozó hőelvételi egységet

(D) tartalmaz, ahol a hőbeviteli egység (C) és a hőelvételi egység (D) legalább részben a hőszigetelt házon (A)
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belül helyezkedik el. 

A találmány újdonsága abban van, hogy a hőelvételi egységnek (D) a hőszigetelt házon (A) belül egy a

hőhasznosító rendszerrel összeköttetésben álló hőcserélője (5) van, amely hőcserélő (5) és a szilárd hőtároló

közeg (B) között a hőcsere a szilárd hőtároló közegen (B) keresztül átáramoltatható, külső környezettől elzárt

légnemű hőhordozó közeg, előnyösen belső levegő (12) által van megvalósítva, amelynek a hőszigetelt házon (A)

belüli keringtetése a hőhasznosító rendszer által igényelt hőenergia függvényében egy, a hőcserélő (5) hőfelvevő

oldalával együttműködő és a hőszigetelt házon (A) belül elrendezett radiális ventilátor-járókerék (4) forgási

sebessége által van szabályozva, ahol a hőcserélő (5) a hőhasznosító rendszer elvételi hőigényének szünetelésekor

egy hőárnyékoló egység (8) által elszigetelhető a felhevített szilárd hőtároló közegtől (B). A hőelvételi egységet

(D) adott esetben egy Stirling-motor is képezheti.

  

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01N 33/18 (2006.01)

G01J 3/00 (2006.01)

G01N 21/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 15 00346

 ( 22 )   2015.07.24.  

 ( 71 )   Weszta-T Ipari és Kereskedelmi Kft., 2011 Budakalász, Ciklámen u. 43. (HU)  

 ( 72 )   Rakovics Vilmos 40%, 1064 Budapest, Izabella u. 89. 4. em. 19. (HU)  

  Dücső Csaba 10%, 1122 Budapest, Határőr út 11. (HU)  

  Szuchács János 35%, 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 61-65. (HU)  

  Kulinyi Sándor 15%, 1118 Budapest, Törökugrató u. 5. (HU)  

 ( 54 ) Mérési módszer és bemeríthető kétcsatornás optikai mérőszonda, vízben oldott olajszármazékok

 kimutatására

 ( 57 )
A találmány lényege egy UV fotolumineszcencia jelenségen alapuló mérési módszer és ezen az elven működő

mérőszonda, amely a vízben oldott ásványolaj és származékainak, például: gázolaj, benzin, kerozin

megkülönböztetett kimutatására és koncentrációjának mérésére alkalmas. A mérő szonda egy, a 250-280 nm

tartományban sugárzó gerjesztő UV LED-fényforrást (1), és két különböző, a 270-380 nm és 310-380 nm

hullámhossz tartományban érzékeny UV detektor I. (3), UV detektor II. (4) optikai detektort tartalmaz. A

gerjesztési irányra merőlegesen elhelyezett optikai detektorok jele a vízben oldott szénhidrogének
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koncentrációjával arányos. Az UV detektor I. (3) és az UV detektor II. (4) által mért jel hányadosa a mért anyagra

jellemző minőségi mutató, ami információt szolgáltat a fluoreszcens oldott anyag összetételének megváltozásáról,

de egyúttal jelzi a gerjesztés hullámhosszán elnyelő egyéb szennyező anyagok megjelenését vagy

koncentrációjának megváltozását is. Amennyiben az UV detektort I. (3) és az UV detektort II. (4) az UV

LED-fényforrástól (1) különböző távolságra helyezik el, az optikai abszorpció okozta jelcsökkenés figyelembe

vételével a mérés pontosabbá válik. A konstrukció kialakítása egyaránt lehetővé teszi az on-line mérést, a hosszú

távú monitorozást és adatgyűjtést felszíni vizekben és talajvizekben is.

  

 ( 51 ) G08B 26/00 (2006.01)

G08B 31/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 17 00191

 ( 22 )   2017.05.05.  

 ( 71 )   Tóth Csaba Balázs 20%, 2013 Pomáz, Árpád Fejedelm útja 40. (HU)  

  Koncz Róbert 40%, 1239 Budapest, Rianás u. 32. (HU)  

  Schreiber Gábor 40%, 1118 Budapest, Villányi út 77. (HU)  

 ( 72 )   Tóth Csaba Balázs 20%, 2013 Pomáz, Árpád Fejedelm útja 40. (HU)  

  Koncz Róbert 40%, 1239 Budapest, Rianás u. 32. (HU)  

  Schreiber Gábor 40%, 1118 Budapest, Villányi út 77. (HU)  

 ( 54 )  Innovatív tűzjelző rendszer

 ( 74 )   dr. Kaszás Eszter, 1122 Budapest, Maros u. 28. 1. em. 4. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya tehát egy innovatív tűzjelző rendszer, mely különböző helyeken telepített, bármely típusú tűz

érzékelésére alkalmas érzékelőkből, feldolgozó és riasztó egységekből áll. A rendszer egy vagy több tűzjelző

központ (5, 7, 9, 11) berendezésből áll. Továbbá telepítésre kerül a hozzákapcsolt detektor hálózat (6, 8, 10, 12)

is. A jeleket legalább egy analóg adatgyűjtő egység (4) gyűjti, mely egy előnyös kommunikációs csatorna (3)

felhasználásával egy kommunikációs protokoll illesztőn (2) keresztül kapcsolatban áll egy analóg jelek

kiolvasására, jelalak változás, érték-idősorok változásának megfigyelésére és analizálására képes elemző

egységgel (1), mely fogadja a jeleket és azok idősorain különböző célokra szolgáló jelfeldolgozást végez:

specifikus tüzekre jellemző részecskekoncentráció - idő jelleggörbékkel összehasonlítja a kapott értékeket,

változásokat, és ennek alapján a tűz keletkezés korai fázisában jelzést ad; tűzmentes állapotban vizsgálja a

detektor alapjel változást, és ebből következtet a detektor várható elszennyeződésére, valamint a környezet

szennyezettségére.
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A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott szabadalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A23J 1/10 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.883 2018.09.21.

 ( 21 )  P 00 04843

 ( 22 )  2000.12.06.

 ( 40 )  2002.02.28

 ( 73 )  ED. Geistlich Söhne AG für Chemische Industrie, CH-6110 Wolhusen, Bahnhofstrasse 40 (CH)

 ( 72 )  Eckmayer, Zdenek, 69469 Weinheim, Rote Turmstrasse 28 (DE)

 Dr. Dorstewitz, Rainer, 64625 Bensheim, Kalkgasse 15 (DE)

 Lothar, Schlösser, 64297 Darmstadt, Von-der-Au-Strasse 27 (DE)

 Josef Anton, Böhni, 2000 Neuchatel, G.A. Matile No. 23 (CH)

 Peter, Geistlich, 6362 Stansstad, Kehrsitenstrasse 19 (CH)

 ( 54 )  Sertés bőrből készült kollagén membrán előállítási módszere

 ( 30 ) 09/455,811 1999.12.07 US

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 51 ) A23L 1/30 (____.__)

A61K 9/48 (2006.01)

A61K 31/202 (2006.01)

A61K 31/232 (2006.01)

A61P 1/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.881 2018.09.18.

 ( 21 )  P 02 01667

 ( 22 )  2000.04.13.

 ( 40 )  2002.09.30

 ( 73 )  bastipharm Arzneimittel GmbH, 82166 Gräfelfing, Bahnhofsstrasse 92 (DE)

 ( 72 )  Frauendorfer, Friedel, D-30938 Grossburgwedel, Gerstenstiege 24 (DE)

 ( 54 )  Orális kiszerelési formák

 ( 30 ) 199 30 030.5 1999.06.30 DE

 ( 86 )  EP0003350

 ( 87 )  0101797

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 51 ) A61G 5/06 (2006.01)

B62B 5/02 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.886 2018.10.05.

 ( 21 )  P 16 00294

 ( 22 )  2016.05.04.

 ( 40 )  2017.11.28

 ( 73 )  Kocska Tamás, 3661 Ózd, Nyárjasalja út 10. (HU)

 ( 72 )  Kocska Gábor 50%, 3661 Ózd, Nyárjasalja út 10. (HU)
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 Kocska Tamás 30%, 3661 Ózd, Nyárjasalja út 10. (HU)

 Ari Sándor 20%, 3600 Ózd, Damjanich út 91. (HU)

 ( 54 )  Akadályon keresztüli közlekedésre szolgáló kerekesszék és eljárás a kerekesszék üzemeltetésére

 ( 51 ) A61K 9/22 (2006.01)

A61K 9/20 (2006.01)

A61K 9/24 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.875 2018.09.18.

 ( 21 )  P 17 00075

 ( 22 )  2001.10.30.

 ( 40 )  2004.07.28

 ( 73 )  EURO-CELTIQUE S.A., 2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret (LU)

 ( 72 )  BENJAMIN Oshlack, 10028 New York, NY, 351 E. 84th Street (US)

 HUANG Hua-Pin, 07632 Englewood Cliffs, NJ, 68 Birch Street (US)

 TONELLI Alfred, P., 10920 Congers, Ny, 32 Waters Edge (US)

 Masselink John, 07675 Old Tappan, NJ, 7 Windsor Place (US)

 ( 54 )  Szabályozott hatóanyag-leadású hidrokodon készítmények

 ( 62 )  P0301591 2001.10.30. HU

 ( 30 ) 60/244,424 2000.10.30 US

 ( 86 )  US0148075

 ( 87 )  0236099

 ( 74 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/b (HU)

 ( 51 ) A61K 31/07 (2006.01)

A61K 31/375 (2006.01)

A61K 31/4415 (2006.01)

A61K 31/51 (2006.01)

A61K 31/525 (2006.01)

A61K 33/06 (2006.01)

A61K 33/18 (2006.01)

A61K 33/26 (2006.01)

A61K 33/30 (2006.01)

A61K 33/34 (2006.01)

A61K 33/42 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.878 2018.09.18.

 ( 21 )  P 13 00458

 ( 22 )  2013.07.25.

 ( 40 )  2014.02.28

 ( 73 )  BABY-MED PROFESSIONAL Company Kft., 2000 Szentendre, Egres út 113. (HU)

 ( 72 )  Ratkó Tünde, 2000 Szentendre, Egres út 113. (HU)

 ( 54 ) Vitamin- és ásványianyag-készítmények készlete kismamák számára, különböző trimeszterekben történő

 alkalmazásra

 ( 74 )  dr. Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

 ( 51 ) A61K 31/165 (2006.01)

A61P 9/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1
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 ( 11 ) 230.882 2018.09.18.

 ( 21 )  P 14 00409

 ( 22 )  2001.11.15.

 ( 40 )  2003.09.29

 ( 73 )  Noden Pharma DAC, Dublin 2, 56 Fitzwilliam Square (IE)

 ( 72 )  William Hewitt, PA 19465 Pottstown, 2971 Covertryville Road (US)

 Daniel Lucius Vasella, Novartis International AG, 4056 Basel, Lichtstrasse 35. (CH)

 Randy Lee Webb, NJ 08822 Flemington, 17 Honeyman Drive (US)

 ( 54 )  Renin inhibitort tartalmazó kombinációs készítmények

 ( 62 )  P0301841 2001.11.15. HU

 ( 30 ) 0028151.9 2000.11.17 GB

 ( 86 )  EP0113241

 ( 87 )  0240007

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 51 ) A61K 31/4422 (2006.01)

A61K 31/138 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.877 2018.09.18.

 ( 21 )  P 08 00591

 ( 22 )  2008.09.30.

 ( 40 )  2010.10.28

 ( 73 )  EGIS Gyógyszergyár NyRt., 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. (HU)

 ( 72 )  Wagner László 20%, 1172 Budapest, XI. u. 36. (HU)

 Zsigmond Zsolt 20%, 2234 Maglód, Mátyás király u. 67. (HU)

 dr. Ujfalussy György 20%, 1028 Budapest, Dózsa György u. 13. (HU)

 Leventiszné Huszár Magdolna 12%, 1125 Budapest, Virányos út 24/A (HU)

 dr. Tonka-Nagy Péter 8%, 1171 Budapest, Ököl u. 4/b 9. (HU)

 Bárczay Erzsébet 5%, 1165 Budapest, Bökényföldi u. 23. (HU)

 Góra Lászlóné 5%, 2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 3. (HU)

 dr. Szeleczki Edit 5%, 1087 Budapest, Osztály u. 6-10/d I. 2. (HU)

 Fülöp Ágnes 5%, 1174 Budapest, Szilágyi Dezső u. 87. (HU)

 ( 54 )  Stabil kombinációs gyógyszerkészítmény

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B22D 21/04 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.866 2018.09.06.

 ( 21 )  P 17 00498

 ( 22 )  2016.05.12.

 ( 40 )  2018.02.28

 ( 73 )  ALU-ÖNTŐ Kft., 1215 Budapest, Károli Gáspár utca 69. (HU)

 ( 72 )  Hajas Gergely, 1215 Budapest, Károli Gáspár u. 69. (HU)

 ( 54 ) Öntészeti eljárás és beömlő-rendszerrel ellátott homokforma legalább részben vékonyfalú alumínium

 öntvénydarabok homokformázásos technológiával, gravitációs öntéssel való előállítására

 ( 30 ) P1500230 2015.05.14 HU

 ( 86 )  HU1650019
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 ( 87 )  16181177

 ( 74 )  KACSUKPATENT Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 11/a. (HU)

 ( 51 ) B60K 6/10 (2006.01)

B60K 6/08 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.864 2018.09.06.

 ( 21 )  P 16 00544

 ( 22 )  2016.09.23.

 ( 40 )  2018.03.28

 ( 73 )  Bacskó László, 7632 Pécs, Eszék u. 37. (HU)

 ( 72 )  Bacskó László, 7632 Pécs, Eszék u. 37. (HU)

 ( 54 ) Lendkerékhajtás kerekeken gördülő jármű folyamatos meghajtására, valamint eljárás ilyen

 lendkerékhajtás folyamatos működőképességének biztosításra

 ( 74 )  KACSUKPATENT KFT., 1139 Budapest, Üteg utca 11/A (HU)

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C07D243/06 (2006.01)

A61K 31/551 (2006.01)

A61P 3/04 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.880 2018.09.18.

 ( 21 )  P 15 00169

 ( 22 )  2015.04.15.

 ( 40 )  2016.10.28

 ( 73 )  Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. (HU)

 ( 72 )  dr. Beke Gyula 40%, 2092 Budakeszi, Kert u. 7-9. (HU)

 Boros András 20%, 2112 Veresegyház, Kamilla u. 7. (HU)

 dr. Keserű György Miklós 5%, 2089 Telki, Berkenye u. 9. (HU)

 dr. Éles János 25%, 1121 Budapest, Ördögszikla u. 2. (HU)

 dr. Farkas Sándor 10%, 1103 Budapest, Olajliget u. 42. (HU)

 ( 54 )  Indol származékok

 ( 51 ) C07D277/56 (2006.01)

A61K 31/426 (2006.01)

A61P 19/06 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.879 2018.09.18.

 ( 21 )  P 10 00429

 ( 22 )  2010.08.13.

 ( 40 )  2012.09.28

 ( 73 )  EGIS Gyógyszergyár NYRt., 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. (HU)

 ( 72 )  dr. Pongó László, 2144 Kerepes, Hold u. 31. (HU)

 dr. Volk Balázs, 1106 Budapest, Pilisi u. 54. (HU)

 dr. Barkóczy József, 1016 Budapest, Szirom u. 4-6/b (HU)

 dr. Dancsó András, 1183 Budapest, Tartsay V. u. 7. (HU)

 dr. Lukács Gyula, 1163 Budapest, Bronz u. 5. (HU)
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 dr. Simig Gyula István, 1126 Budapest, Hollósy S. u. 25. (HU)

 dr. Százdi László, 2141 Csömör, Árpád köz 1/b. (HU)

 dr. Tömpe Péter, 1116 Budapest, Szalóki u. 29. (HU)

 Ruzsics György, 7191 Hőgyész, Dózsa György u. 21. (HU)

 Szent-Királlyi Zsuzsanna, 1223 Budapest, Tűzliliom u. 51. (HU)

 ( 54 )  Febuxostat dietanolammónium só

 ( 51 ) C07D487/04 (2006.01)

A61K 31/505 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.876 2018.09.18.

 ( 21 )  P 04 00152

 ( 22 )  2002.05.29.

 ( 40 )  2007.07.30

 ( 73 )  Pfizer Products Inc., 06340 Groton, Connecticut, Eastern Point Road (US)

 ( 72 ) Wilcox, Glenn Ernest, CT 06340 Groton, Connecticut, Pfizer Global Research and Development, Eastern Point

 Road (US)

 Koecher, Christian, CH-1717 St. Ursen, Weizacker 17 (CH)

 Vries, Ton, NL-9722 JM Groningen, Troelstralaan 56 (NL)

Flanagan, Mark Edward, CT 06340 Groton, Connecticut, Pfizer Global Research and Development, Eastern Point

 Road (US)

Munchhof, Michael John, CT 06340 Groton, Connecticut, Pfizer Global Research and Development, Eastern

 Point Road (US)

 ( 54 ) 3-{(3R,4R)-4-metil-3-[metil-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-amino]-piperidin-1-il}-3-oxo-propionitril, és

 ennek protein kináz inhibitorként történő alkalmazása

 ( 30 ) 60/294,775 2001.05.31 US

60/341,048 2001.12.06 US

 ( 86 )  IB0201905

 ( 87 )  02096909

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 51 ) C07K 14/505 (2006.01)

A61K 9/08 (2006.01)

A61K 38/18 (2006.01)

A61K 47/02 (2006.01)

A61K 47/04 (2006.01)

A61K 47/10 (2006.01)

A61K 47/12 (2006.01)

A61K 47/18 (2006.01)

A61K 47/20 (2006.01)

A61K 47/26 (2006.01)

A61K 47/34 (2006.01)

A61P 7/06 (2006.01)

A61P 13/12 (2006.01)

A61P 31/18 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.874 2018.09.18.

 ( 21 )  P 03 02114
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 ( 22 )  2001.05.08.

 ( 40 )  2003.10.28

 ( 73 )  F. Hoffmann-La Roche AG, CH-4070 Basle, Grenzacherstrasse 124 (CH)

 ( 72 )  Papadimitriou, Apollon, 83673 Bichl, Bachstrasse 38a (DE)

 ( 54 ) Pegilezett humán eritropoietin-fehérjét tartalmazó, szobahőmérsékleten stabil folyékony gyógyászati

 készítmények

 ( 30 ) 00110355.5 2000.05.15 EP

 ( 86 )  EP0105187

 ( 87 )  0187329

 ( 74 )  dr. Miskolczi Mária dr. Jalsovszky Györgyné, 1111 Budapest, Egry József u. 40. (HU)

D. SZEKCIÓ - TEXTIL- ÉS PAPÍRIPAR

 ( 51 ) D21H 19/06 (2006.01)

B31F 1/07 (2006.01)

B82Y 30/00 (2011.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.884 2018.09.27.

 ( 21 )  P 14 00501

 ( 22 )  2014.10.22.

 ( 40 )  2016.11.28

 ( 73 )  Molnár László, 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 51. (HU)

 ( 72 )  Molnár László, 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 51. (HU)

 ( 54 )  Eljárás higiéniai papírtermék előállítására

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E04C 3/02 (2006.01)

E04B 2/56 (2006.01)

E04B 2/58 (2006.01)

E04C 2/284 (2006.01)

E04C 3/08 (2006.01)

E04C 3/09 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.867 2018.09.06.

 ( 21 )  P 15 00524

 ( 22 )  2015.11.09.

 ( 40 )  2017.05.29

 ( 73 )  Fáy Jenő, 2049 Diósd, Hegyalja u. 34. (HU)

 ( 72 )  Fáy Jenő, 2049 Diósd, Hegyalja u. 34. (HU)

 ( 54 ) U profillal kialakított, szögacél elemekkel, vagy T-acél elemekkel merevített rácsos tartó, és ezen rácsos

 tartóból kialakított hőhídmentes falszerkezet kialakítás

 ( 51 ) E05B 47/00 (2006.01)

E05B 81/00 (2014.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.885 2018.09.27.
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 ( 21 )  P 17 00014

 ( 22 )  2016.12.21.

 ( 40 )  2017.06.28

 ( 73 )  Sümegi István Andor, 2120 Dunakeszi, Barátság útja 4/a III. em. 6/a (HU)

 ( 72 )  Sümegi István Andor, 2120 Dunakeszi, Barátság útja 4/a III. em. 6/a (HU)

 ( 54 )  Két rögzített végállású elektromechanikus aktuátor

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F03D 3/04 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 230.868 2018.09.06.

 ( 21 )  P 15 00003

 ( 22 )  2015.01.05.

 ( 40 )  2016.07.28

 ( 73 )  dr. Havas Gábor, 1027 Budapest, Fő u. 80. (HU)

 ( 72 )  dr. Havas Gábor 15%, 1027 Budapest, Fő u. 80. (HU)

 Havas Eszter 70%, 1027 Budapest, Fő u. 80. (HU)

 dr. Havas Gáborné 15%, 2098 Pilisszentkereszt, Hársfa u. 2/a (HU)

 ( 54 )  Szabályozható légáramlás-gyorsító egység szélenergia átalakító berendezésekhez

A rovat 17 darab közlést tartalmaz. 
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Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások

 ( 11 ) 230.860

 ( 54 ) Eljárás számlán megküldött szolgáltatói követeléseknek fizetésre kötelezett részéről készpénzben, pénztár útján

történő kiegyenlítésére

 ( 11 ) 230.861

 ( 54 ) Eljárás 2-nitro-4-metilszulfonil-benzoesav tisztítására

 ( 11 ) 230.862

 ( 54 ) Berendezés és eljárás nanorészecskék folyamatos üzemű előállítására

 ( 11 ) 230.863

 ( 54 ) Omega-karboxi-arilcsoporttal helyettesített difenil-karbamidok, mint raf-kináz inhibitorok

 ( 11 ) 230.865

 ( 54 ) Eljárás rétegezett üveg előállítására

 ( 11 ) 230.869

 ( 54 ) Csavarcsatorna betételem

 ( 11 ) 230.870

 ( 54 ) Eljárás sínen közlekedő jármű elsősorban közbenső tárolóterületet magukban foglaló automatikus

konténerrendezőben történő alkalmazására, valamint ilyen jármű

 ( 11 ) 230.871

 ( 54 ) Behúzó eszköz

 ( 11 ) 230.872

 ( 54 ) Eljárás járművek menetstabilizálására

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 
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Szabadalmi oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése elutasítás miatt

 ( 21 ) P 15 00455

 ( 54 ) Fekvőtámasz tréner, amely akár futás közben is használható

 ( 21 ) P 16 00487

 ( 54 ) Közösségi multidimenziós weblap és domain értékelő rendszer

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 21 ) P 09 00102

 ( 54 ) Nyomógomb szerkezet adagolószelep többmértékű vezérléshez

 ( 21 ) P 14 00051

 ( 54 ) Töltéskiegyenlítő eszköz

 ( 21 ) P 14 00056

 ( 54 ) Eljárás villamosmotor szegmentált táplálására, valamint szegmentált táplálású villamos motor

 ( 21 ) P 14 00270

 ( 54 ) Telepített tűzoltó berendezés tűzveszélyes létesítményekhez

 ( 21 ) P 15 00052

 ( 54 ) Világító nagyméretű felület, huzalozás és foglalat nélküli nagyszámú világítótesttel

 ( 21 ) P 16 00144

 ( 54 ) Közös időintervallumú szállítási projektek elkülönített költségmérését végző eszköz

 ( 21 ) P 16 00395

 ( 54 ) Beltéri lokalizációs és pozicionáló rendszer, valamint eljárás

 ( 21 ) P 16 00443

 ( 54 ) Légszellőzéses kerékpárnyereg

 ( 21 ) P 16 00446

 ( 54 ) Automata cipő

 ( 21 ) P 16 00485

 ( 54 ) Eljárás többkomponensű, hőszigetelő vakolat készítésére

A rovat 10 darab közlést tartalmaz. 
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Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

 ( 21 ) P 03 02649

 ( 54 ) Eljárás ásványi töltőanyagok kezelésére polidialkil-sziloxánnal és zsírsavval, az így előállított hidrofób

töltőanyagok, és ezek alkalmazása polimerekben, "lélegző" fóliákhoz

 ( 21 ) P 03 03278

 ( 54 ) Fagyasztva szárított pantoprazol készítmény, eljárás az előállítására és pantoprazol injekció

 ( 21 ) P 05 00638

 ( 54 ) Gyorsan olvadó orális adagolási formák

 ( 21 ) P 11 00056

 ( 54 ) Szabályos négyoldalú gúla alakú piramis építmény, és eljárás annak működtetésére

 ( 21 ) P 12 00241

 ( 54 ) Gépek, járművek operator központú integrált felügyeleti rendszere

 ( 21 ) P 14 00367

 ( 54 ) Pingpong ütő

 ( 21 ) P 14 00494

 ( 54 ) Javított tulajdonságú rögzítő-szalag csonttörések kezelésére

 ( 21 ) P 14 00576

 ( 54 ) Kapcsolható üzemmódú mozgásátalakító szerkezet

 ( 21 ) P 15 00033

 ( 54 ) Eszköz és eljárás erősített üreges szálmembrán gyártásához

 ( 21 ) P 15 00106

 ( 54 ) Háromfázisú pólusátkapcsolással rendelkező ötvözött forgórészű aszinkron gép

 ( 21 ) P 15 00115

 ( 54 ) Eszköz és eljárás minta gyűjtésére

 ( 21 ) P 15 00191

 ( 54 ) Elfordulásra képes árboc külső merevítési rendszere

 ( 21 ) P 15 00315

 ( 54 ) Biztonsági berendezés hevederes rakományrögzítéshez és eljárás annak alkalmazására

 ( 21 ) P 15 00426

 ( 54 ) Szén-dioxidos kezelő kádrendszer

 ( 21 ) P 15 00618

 ( 54 ) Celecoxibnak, sóinak és származékainak komplexei, eljárás azok előállítására és azok gyógyszerészeti

készítményei

 ( 21 ) P 16 00014

 ( 54 ) Kevéssé higroszkópos aripiprazol gyógyszerhatóanyag és eljárás előállítására
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 ( 21 ) P 16 00295

 ( 54 ) Orvosi diagnosztikai eszköz

 ( 21 ) P 16 00471

 ( 54 ) Vágóhenger pár kialakítás acélszálak előállítására

 ( 21 ) P 16 00486

 ( 54 ) Intelligens mobil szekrény, különösen nyeregtartó szekrény

 ( 21 ) P 16 00517

 ( 54 ) Eljárás vágóhídi lágy keverék előemésztésének optikai követésére

 ( 21 ) P 17 00183

 ( 54 ) Adatfeldolgozó eljárás vércukorméréshez, vércukormérő készülék, vércukormérő rendszer, valamint ezekhez való

számítógépi program és adathordozó

A rovat 21 darab közlést tartalmaz. 

Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 11 ) 221.923

 ( 21 ) P 00 00930

 ( 54 ) Eljárás és berendezés csővezetékek felújítására

 ( 11 ) 222.132

 ( 21 ) P 00 00536

 ( 54 ) Eljárás vágány fekszintjének szabályozására

 ( 11 ) 222.924

 ( 21 ) P 00 00746

 ( 54 ) Teleszkópos szívócső porszívóhoz

 ( 11 ) 223.261

 ( 21 ) P 01 05191

 ( 54 ) Tartószerelvény redőny rögzítésére

 ( 11 ) 223.887

 ( 21 ) P 01 00864

 ( 54 ) Automatikus eszköz olvadéksugár irányított elhelyezésére

 ( 11 ) 224.127

 ( 21 ) P 01 00974

 ( 54 ) Integrált adalékanyag-készítmény, eljárás előállítására és alkalmazására

 ( 11 ) 224.235

 ( 21 ) P 03 00315

 ( 54 ) Rendszer térhatároló felületekhez, előnyösen dobogókhoz, álpadlókhoz, falakhoz

 ( 11 ) 225.732

 ( 21 ) P 01 02106
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 ( 54 ) Újrazárható kiöntőelem és azzal ellátott lapostetővel zárt doboz

 ( 11 ) 225.807

 ( 21 ) P 03 00510

 ( 54 ) Kettős zárású gömbszelep

 ( 11 ) 226.501

 ( 21 ) P 03 02737

 ( 54 ) Utánvilágító jelzés

 ( 11 ) 227.264

 ( 21 ) P 03 00144

 ( 54 ) Eljárás funkcionalizált poli(alkilén-imin)-ek előállítására, ezeket tartalmazó készítmények és alkalmazásuk

 ( 11 ) 227.584

 ( 21 ) P 06 00109

 ( 54 ) Legöngyölítést segítő eszköz csévementes fóliatekercshez

 ( 11 ) 228.067

 ( 21 ) P 02 04584

 ( 54 ) Memnopeptidek, eljárás előállításukra és alkalmazásuk

 ( 11 ) 228.131

 ( 21 ) P 01 00897

 ( 54 ) Porszívófej

 ( 11 ) 228.332

 ( 21 ) P 02 04393

 ( 54 ) Pluraflavinok és származékaik, előállításuk és alkalmazásuk

 ( 11 ) 228.439

 ( 21 ) P 03 00436

 ( 54 ) Eszköz műszaki vezetékek, különösen közművezetékek és kábelvezetékek megjelenítésére

 ( 11 ) 228.557

 ( 21 ) P 02 00771

 ( 54 ) Szívószálrögzítő berendezés és eljárás szívószálak italtárolókon való rögzítésére

 ( 11 ) 229.034

 ( 21 ) P 02 04539

 ( 54 ) 2'-Hidroxi-propiofenont tartalmazó szájápoló készítmény

 ( 11 ) 229.179

 ( 21 ) P 99 00288

 ( 54 ) Átlapoló csatlakozás

 ( 11 ) 229.344

 ( 21 ) P 03 00388

 ( 54 ) Bevonó- és kötőanyag javított tárolási stabilitással rendelkező gyógyászati készítményekhez

 ( 11 ) 229.629
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 ( 21 ) P 03 03602

 ( 54 ) Szerves peroxidok tárolásbiztos vizes emulziói

 ( 11 ) 229.919

 ( 21 ) P 12 00072

 ( 54 ) Füstgáz csappantyú túlnyomásos gyűjtőkéményekhez és eljárás annak alkalmazására

 ( 11 ) 230.016

 ( 21 ) P 13 00098

 ( 54 ) Masszázsasztal fejtámasz kialakítás

 ( 11 ) 230.191

 ( 21 ) P 04 00914

 ( 54 ) Nukleozidok mitokondriális betegségek kezelésére

 ( 11 ) 230.269

 ( 21 ) P 03 03444

 ( 54 ) Eljárás kanalazható és önthető salátaöntetek előállítására

 ( 11 ) 230.430

 ( 21 ) P 06 00840

 ( 54 ) Dikarbonsavakból készült anionos polimer és annak alkalmazása

 ( 11 ) 230.590

 ( 21 ) P 15 00069

 ( 54 ) Zárszerkezet és eljárás annak alkalmazására

 ( 11 ) 230.733

 ( 21 ) P 11 00094

 ( 54 ) Likőr és az előállítása

A rovat 28 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

 ( 11 ) 226.816

 ( 21 ) P 03 00352

 ( 54 ) Festési eljárás

 ( 11 ) 227.066

 ( 21 ) P 07 00773

 ( 54 ) Elektromos energiát előállító napelemes tetőcserép és eljárás annak előállítására

 ( 11 ) 228.980

 ( 21 ) P 03 00890

 ( 54 ) Eljárás geminális biszfoszfonátok előállítására

 ( 11 ) 230.589

 ( 21 ) P 14 00177
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 ( 54 ) Eljárás és berendezés füstgázok kéntelenítésére és dioxinmentesítésére

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes szabadalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 11 )  228.679

 ( 21 )  P 03 00263

 ( 73 )  FMC Agro Singapore Pte. Ltd. 1/2, Singpore 068896 (SG)

 FMC Corporation 1/2, Philadelphia, Pennsylvania (US)

 ( 11 )  228.858

 ( 21 )  P 02 02737

 ( 73 )  Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Greifswald (DE)

 ( 74 )  Dr. Miskolczi Mária ügyvéd, 1111 Budapest, Egry József u. 40. (HU)

 ( 11 )  228.906

 ( 21 )  P 04 01893

 ( 73 )  FMC Agro Singapore Pte. Ltd. 1/2, Singpore 068896 (SG)

 FMC Corporation 1/2, Philadelphia, Pennsylvania (US)

 ( 11 )  229.037

 ( 21 )  P 02 02762

 ( 73 )  Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Greifswald (DE)

 ( 74 )  Dr. Miskolczi Mária ügyvéd, 1111 Budapest, Egry József u. 40. (HU)

 ( 11 )  229.292

 ( 21 )  P 03 01281

 ( 73 )  Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Greifswald (DE)

 ( 74 )  Dr. Miskolczi Mária ügyvéd, 1111 Budapest, Egry József u. 40. (HU)

 ( 11 )  229.550

 ( 21 )  P 03 02060

 ( 73 )  Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Greifswald (DE)

 ( 74 )  Dr. Miskolczi Mária ügyvéd, 1111 Budapest, Egry József u. 40. (HU)

 ( 11 )  229.611

 ( 21 )  P 06 00675

 ( 73 )  FMC Agro Singapore Pte. Ltd. 1/2, Singpore 068896 (SG)

 FMC Corporation 1/2, Philadelphia, Pennsylvania (US)

 ( 11 )  230.124

 ( 21 )  P 04 01019

 ( 73 )  FMC Agro Singapore Pte. Ltd. 1/2, Singpore 068896 (SG)

 FMC Corporation 1/2, Philadelphia, Pennsylvania (US)

 ( 11 )  230.405

 ( 21 )  P 04 01208

 ( 73 )  Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Greifswald (DE)
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 ( 74 )  Dr. Miskolczi Mária ügyvéd, 1111 Budapest, Egry József u. 40. (HU)

 ( 21 )  P 17 00257

 ( 71 )  Gyurcsánszky László György 55%, Székesfehérvár (HU)

 Kovács Katalin Anna 30%, Szihalom (HU)

 Gyurcsánszky András 15%, Budapest (HU)

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1011 Budapest, Fő u. 19. (HU)

A rovat 10 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 21 )  P 07 00773

 ( 73 )  Tóth Miklós, Harsány (HU)

 ( 74 )  Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, Pf.245 (HU)

 ( 21 )  P 03 01307

 ( 71 )  Gilead Sciences, Inc., Foster City (US)

 ( 74 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

 ( 21 )  P 17 00191

 ( 71 )  Tóth Csaba Balázs 20%, Pomáz (HU)

 Koncz Róbert 40%, Budapest (HU)

 Schreiber Gábor 40%, Budapest (HU)

 ( 74 )  dr. Kaszás Eszter, 1122 Budapest, Maros u. 28. 1. em. 4. (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 21 )  P 07 00773

 ( 73 )  Tóth Miklós, Harsány (HU)

 ( 74 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, 1132 Budapest, Váci út 66. fsz.3. (HU)

 ( 21 )  P 03 01307

 ( 71 )  Gilead Sciences, Inc., Foster City (US)

 ( 74 )  Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1011 Budapest, Fő u. 19. (HU)

 ( 21 )  P 08 00747

 ( 71 )  Posgay György 15%, Budapest (HU)

 Harasztosi Lajos 15%, Debrecen (HU)

 dr. Szabó István 15%, Debrecen (HU)

 Kovács László 40%, Budapest (HU)

 dr. Molnár Péter 15%, Budapest (HU)

 ( 74 )  Varga és Társa Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1111 Budapest, Bertalan L. u. 20. fsz. 3/A. (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Név-, illetve címváltozás

 ( 11 )  228.584

 ( 21 )  P 05 01000

 ( 54 )  Kiméra fertőző DNS-klónok, kiméra sertés cirkovírusok, és alkalmazásuk

 ( 73 )  Iowa State University Research Foundation, Inc., Ames, IA 50010 (US)
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 ( 22 )  2018.10.26.

 ( 71 )  Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 101-8535 Chiyoda-ku Tokyo, 9, Kanda-Tsukasacho 2-chome (JP)

 ( 95 )  Brexpiprazole vagy sója

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E011611

 ( 54 )  Piperazinnal helyettesített benzotiofének mentális rendellenességek kezelésére

 ( 92 )  EU/1/18/1294 2018.07.30

 Engedélyezett termék neve: RXULTI

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

 ( 21 )  S 18 00042

 ( 22 )  2018.10.26.

 ( 71 )  VIIV Healthcare Company, DE 19808 Wilmington, 251 Little Falls Drive (US)

 ( 95 ) Dolutegravir vagy gyógyszerészetileg elfogadható sójának (pl.: dolutegravir-nátrium) és rilpivirin vagy

 gyógyszerészetileg elfogadható sójának (pl.:rilpivirin-hidroklorid) kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E037812

 ( 54 )  Antivirális terápia

 ( 92 )  EU/1/18/1282 2018.05.18

 Engedélyezett termék neve: "JULUCA - dolutegravir/rilpivirin"

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 21 )  S 18 00043

 ( 22 )  2018.11.07.

 ( 71 ) KuDOS Pharmaceuticals Limited, CB2 0AA Cambridge, 1 Francis Clark Avenue, Cambridge Biomedical Campus

 (GB)

 ( 95 )  Amorf olaparib vagy sója vagy szolvátja, szilárd diszperzió formájában

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E030800

 ( 54 )  514 számú gyógyszerkészítmény

 ( 92 )  EU/1/14/959/002 2018.05.15

 Engedélyezett termék neve: Amorf olaparib (Lynparza) vagy sója vagy szolvátja, szilárd diszperzió formájában
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 ( 93 )  EU EU/1/14/959/003 2018.05.15

 Engedélyezett termék neve: Amorf olaparib (Lynparza) vagy sója vagy szolvátja, szilárd diszperzió formájában

 EU EU/1/14/959/004 2018.05.15

 Engedélyezett termék neve: Amorf olaparib (Lynparza) vagy sója vagy szolvátja, szilárd diszperzió formájában

 EU EU/1/14/959/005 2018.05.15

 Engedélyezett termék neve: Amorf olaparib (Lynparza) vagy sója vagy szolvátja, szilárd diszperzió formájában

 ( 74 )  dr. Miskolczi Mária, 1111 Budapest, Egry József u. 40. (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok

 ( 11 )  S000331

 ( 21 )  S 17 00021

 ( 22 )   2017.05.16.  

 ( 73 )   AbbVie Ireland Unlimited Company, Hamilton, HM11 (BM)  

 ( 95 )  Venetoklax

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E027698  

 ( 54 )   Apoptózist indukáló hatóanyagok rák és immun- és autoimmun betegségek kezelésére  

 ( 92 )   EU/1/16/1138 2016.12.07  

  Engedélyezett termék neve: Venclyxto  

 ( 24 )   2030.05.27  

 ( 94 )   2031.12.07  

 ( 74 )   DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 11 )  S000332

 ( 21 )  S 17 00023

 ( 22 )   2017.05.23.  

 ( 73 )   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65929 Frankfurt am Main (DE)  

 ( 95 )  Glargin inzulin és lixiszenatid kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E023722  

 ( 54 )   GLP-1 agonistát, inzulint és metionint tartalmazó gyógyászati készítmény  

 ( 92 )   EU/1/16/1157 2017.01.13  

  Engedélyezett termék neve: Suliqua  

 ( 24 )   2030.11.12  

 ( 94 )   2032.01.13  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1368 Budapest 5, Pf. 198. (HU)  

 ( 11 )  S000333

 ( 21 )  S 17 00001

 ( 22 )   2017.01.10.  

 ( 73 )   Merck Sharp & Dohme Corp., 07065 Rahway, New Jersey (US)  

  MSD Italia S.r.l., 00189 Rome (IT)  

 ( 95 )  Grazoprevir vagy gyógyászatilag elfogadható sója

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E016413  

 ( 54 )   Makrociklusos kinoxalin vegyületek, mint HCV NS3 proteáz inhibitorok  

 ( 92 )   EU/1/16/1119 2016.07.26  

  Engedélyezett termék neve: Zepatier  

 ( 24 )   2029.07.18  

 ( 94 )   2031.07.26  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1368 Budapest 5, Pf. 198. (HU)  

 ( 11 )  S000335

 ( 21 )  S 13 00078

 ( 22 )   2013.12.20.  

 ( 73 )   ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 02139-4234 Cambridge (MA)  
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 ( 95 )  Ponatinib és valamennyi, a szabadalomban szereplő formája

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E017385  

 ( 54 )   Biciklusos heteroaril-vegyületek  

 ( 92 )   EU/1/13/839/001-004 2013.07.03  

  Engedélyezett termék neve: Iclusig-ponatinib  

 ( 24 )   2026.12.23  

 ( 94 )   2028.07.03  

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 11 )  S000336

 ( 21 )  S 17 00038

 ( 22 )   2017.10.25.  

 ( 73 )   Wyeth Holdings LLC, 10017-5755 New York, NY (US)  

 ( 95 )  Inotuzumab ozogamicin

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E027590  

 ( 54 )   Calicheamicin származék-hordozó konjugátumok  

 ( 92 )   EU/1/17/1200 2017.07.03  

  Engedélyezett termék neve: Besponsa-Inotuzumab ozogamicin  

 ( 24 )   2023.05.03  

 ( 94 )   2028.05.02  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1368 Budapest, Pf. 198. (HU)  

 ( 11 )  S000337

 ( 21 )  S 18 00019

 ( 22 )   2018.04.24.  

 ( 73 )   NOVO NORDISK A/S, DK-2880 Bagsvaerd (DK)  

 ( 95 )  Semaglutide

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E009119  

 ( 54 )   Acilezett GLP-1 vegyületek  

 ( 92 )   EU/1/17/1251 2018.02.12  

  Engedélyezett termék neve: Ozempic-Semaglutid  

 ( 24 )   2026.03.21  

 ( 94 )   2031.03.20  

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 11 )  S000338

 ( 21 )  S 17 00046

 ( 22 )   2017.11.07.  

 ( 73 )   Dana-Farber Cancer Institute, Inc., MA 02115 Boston (US)  

  Genetics Institute, Inc., MA 21140 Cambridge (US)  

 ( 95 )  Atezolizumab

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU 228477  

 ( 54 )   PD-1, a B7-4 receptora, és alkalmazásai  

 ( 92 )   EU/1/17/1220 2017.09.25  

  Engedélyezett termék neve: Tecentriq - atezolizumab  
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 ( 24 )   2020.08.24  

 ( 94 )   2025.08.23  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1368 Budapest, Pf. 198. (HU)  

 ( 11 )  S000339

 ( 21 )  S 14 00034

 ( 22 )   2014.07.01.  

 ( 73 )   Biogen International GmbH, 6300 Zug (CH)  

 ( 95 )  Dimetil-fumarát

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU 226689  

 ( 54 ) Dialkil-fumarátok alkalmazása autoimmun betegségek kezelésére szolgáló gyógyászati készítmények előállítására

  

 ( 92 )   EU/1/13/837/001-002 2014.02.03  

  Engedélyezett termék neve: Tecfidera Dimethyl Fumarate  

 ( 24 )   2019.10.30  

 ( 94 )   2024.10.29  

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 11 )  S000340

 ( 21 )  S 16 00052

 ( 22 )   2016.12.12.  

 ( 73 )   GILEAD SCIENCES, INC., California 94404 (US)  

 ( 95 ) Kobicisztát vagy gyógyászatilag elfogadható sója vagy szolvátja és darunavir vagy gyógyászatilag

 elfogadható sója vagy szolvátja, különösen darunavir etanolát kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E029842  

 ( 54 )   Terápiás szerek farmakokinetikai paramétereinek modulálása  

 ( 92 )   EU/1/14/967 2014.11.21  

  Engedélyezett termék neve: Rezolsta  

 ( 24 )   2028.02.23  

 ( 94 )   2029.11.21  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1368 Budapest 5, Pf. 198. (HU)  

 ( 11 )  S000341

 ( 21 )  S 16 00054

 ( 22 )   2016.12.12.  

 ( 73 )   GILEAD SCIENCES, INC., California 94404 (US)  

 ( 95 ) Kobicisztát vagy gyógyászatilag elfogadható sója és tenofovir alafenamid vagy gyógyászatilag elfogadható

 sója, különösen tenofovir alafenamid fumarát kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E029866  

 ( 54 )   Terápiás szerek farmakokinetikai paramétereinek modulálása  

 ( 92 )   EU/1/15/1061 2015.11.23  

  Engedélyezett termék neve: Genvoya  

 ( 24 )   2028.02.23  

 ( 94 )   2030.11.23  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  
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 ( 11 )  S000342

 ( 21 )  S 16 00007

 ( 22 )   2016.01.21.  

 ( 73 )   Bayer Intellectual Property GmbH, 40789 Monheim (DE)  

 ( 95 )  Tienkarbazon-metil és izoxadifen-etil kombinációja

 Termék típusa: Növényvédő szer

 ( 68 )   HU 230218  

 ( 54 ) Szubsztituált tién-3-il-szulfonilamino(tio)karbonil-triazolin-(ti)onokon és széfenereken alapuló szelektív

  herbicidek  

 ( 92 )   04.2/6516-1/2015 2015.07.23  

  Engedélyezett termék neve: Capreno  

 ( 24 )   2022.09.11  

 ( 94 )   2027.09.10  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 11 )  S000343

 ( 21 )  S 15 00043

 ( 22 )   2015.07.22.  

 ( 73 )   Newron Pharmaceuticals S.p.A., 20091 Bresso (MI) (IT)  

 ( 95 )  Szafinamid és levodopa/PDI kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   EU E006284  

 ( 54 )   Eljárások Parkinson-kór kezelésére  

 ( 92 )   EU/1/14/984/001-005 2015.02.24  

  Engedélyezett termék neve: Xadago-szafinamid  

 ( 24 )   2024.04.09  

 ( 94 )   2029.04.08  

 ( 74 )   Lengyel Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 11 )  S000344

 ( 21 )  S 16 00053

 ( 22 )   2016.12.12.  

 ( 73 )   GILEAD SCIENCES, INC., California 94404 (US)  

 ( 95 ) Kobicisztát vagy gyógyászatilag elfogadható sója és atazanavir vagy gyógyászatilag elfogadható sója,

 különösen atazanavir szulfát kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E029843  

 ( 54 )   Terápiás szerek farmakokinetikai paramétereinek modulálása  

 ( 92 )   EU/1/15/1025 2015.07.15  

  Engedélyezett termék neve: Evotaz  

 ( 24 )   2028.02.23  

 ( 94 )   2030.07.15  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1368 Budapest 5, Pf.:198. (HU)  

 ( 11 )  S000345

 ( 21 )  S 16 00002

 ( 22 )   2016.01.07.  

 ( 73 )   Bayer CropScience Limited, CB40WB Cambridge (GB)  

 ( 95 ) Fluopikolid, optikai izomerjei, tautomerjei és addíciós sói mezőgazdaságilag elfogadható savval vagy
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 bázissal, és foszetil-alumínium kombinációja

 Termék típusa: Növényvédő szer

 ( 68 )   HU 230221  

 ( 54 )   Fungicid készítmények  

 ( 92 )   04.2/8125-1/2011 2011.12.20  

  Engedélyezett termék neve: Profiler  

 ( 93 )   SI 3433-437/2006/6 2007.09.21  

  Engedélyezett termék neve: Profiler  

 ( 24 )   2022.02.13  

 ( 94 )   2022.09.21  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 11 )  S000346

 ( 21 )  S 16 00063

 ( 22 )   2016.12.27.  

 ( 73 )   Syngenta Participations AG, 4058 Basel (CH)  

 ( 95 )  Fludioxonil, tiabendazol, metalaxil-M és azoxistorbin kombinációja

 Termék típusa: Növényvédő szer

 ( 68 )   HU E007236  

 ( 54 )   Azolt, fenil-amidot és fenilpirrol fungicidet tartalmazó peszticid készítmények  

 ( 92 )   04.2/4518-1/2016 2016.07.07  

  Engedélyezett termék neve: Maxim Quattro  

 ( 24 )   2026.05.03  

 ( 94 )   2031.05.02  

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 11 )  S000347

 ( 21 )  S 17 00002

 ( 22 )   2017.01.10.  

 ( 73 )   Merck Sharp & Dohme Corp., 07065-0907 Rahway, New Jerey (US)  

 ( 95 )  Elbasvir vagy gyógyászatilag elfogadható sója

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E027755  

 ( 54 )   Hepatitis C vírus replikációjának inhibitorai  

 ( 92 )   EU/1/16/1119 2016.07.26  

  Engedélyezett termék neve: Zepatier  

 ( 24 )   2030.03.26  

 ( 94 )   2031.07.26  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1368 Budapest 5, Pf. 198. (HU)  

A rovat 16 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes kiegészítő oltalmi tanúsítvány közlemények

Név-, illetve címváltozás

 ( 21 )  S 16 00011

 ( 95 ) Efmoroctocog alfa vagy 2001/83/EC direktíva szerinti bioszimiláris termék, az alapszabadalom által biztosított

 oltalom keretein belüli bármely formában

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 71 )  Bioverativ Therapeutics Inc., MA 02451 Waltham, 225 Second Avenue (US)

 ( 21 )  S 16 00041

 ( 95 ) Eftrenonakog-alfa vagy 2001/83/EC direktíva 10(4) cikke szerinti bioszimiláris termék, az alapszabadalom által

 biztosított oltalom keretein belüli bármely formában

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 71 )  Bioverativ Therapeutics Inc., MA 02451 Waltham, 225 Second Avenue (US)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A61J 11/00 (2006.01)

G08B 21/24 (2006.01)

 ( 11 ) 0004916 2018.09.11.

 ( 21 )  U 18 00119

 ( 22 )  2018.07.16.

 ( 73 )  Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület, Győr (HU)

 ( 72 )  Barta Balázs 50%, Szombathely, (HU)

 Tolner Ferenc 10%, Zalaegerszeg, (HU)

 Joós Attila 20%, Sárvár, (HU)

 Mátyás Péter 10%, Szombathely, (HU)

 Magyarfalvi Márton 10%, Szombathely, (HU)

 ( 54 )  Egészségfelügyeleti elrendezés központi egységhez kapcsolódó okos cumival

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Egy egészségfelügyeleti elrendezés központi egységhez (2) kapcsolódó okos cumival (4), amelyben az okos cumi

(4) tartalmaz egy szájba vehető szopóka részt (A) és egy azzal egybeépített, kiszélesedő fej részt (B), ahol

legalább a szopóka rész (A) orvosi szempontból szájbarát külső felülettel rendelkezik, az egy vagy több okos

cumival (4) vezetéknélküli módon kommunikáló központi egység (2) szabványos hálózati áramforráshoz (3) van

vezetékesen csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy a központi egység (2) web-szerverre és/vagy mobiltelefon

hálózatra kapcsolódó adatátviteli felülettel van ellátva, az okos cumi (4) vezeték nélküli adót, elemet vagy

újratölthető lítium akkumulátort (29), nyomtatott áramköri lapra (15, 17) illesztett egy vagy több szenzort és azok

jelének feldolgozására, továbbítására alkalmas mikrovezérlőt (25) tartalmaz, szopóka részében (A) a szájüreg

külső nyílásánál elhelyezkedő egy vagy több szenzor van, amelyek között legalább egy hőmérséklet érzékelő

szenzor (7, 14) van.

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
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 ( 51 ) B01J 14/00 (2006.01)

C06B 29/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0004915 2018.09.11.

 ( 21 )  U 18 00032

 ( 22 )  2018.02.26.

 ( 73 )  Magyar Fejlesztési Intézet Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 72 )  Darabos Viktor, Budapest, (HU)

 Boday Ádám, Csömör, (HU)

 Mogyorós András, Onga, (HU)

 ( 54 )  Berendezés klór-alkáli ipari sólé kloráttartalmának csökkentésére, és a sólé regenerálására

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Berendezés klór-alkáli ipari sólé kloráttartalmának csökkentésére, és a sólé regenerálására, mely berendezésnek a

kezelendő anyag betáplálására és kinyerésére szolgáló vezetékei vannak, azzal jellemezve, hogy betápláló

nyílással (10) ellátott, a híg sólé bevezetésére vezetéket (1) és eszközt (2) tartalmazó sótelítő tartálya (3) van, a

sótelítő tartály (3) zárt vezetékkel (11) sorra UV egységhez (4), és hidrogénforrással (9) ellátott hidrogén

bekeverő egységhez (5) kapcsolódik, a hidrogén bekeverő egység (5) zárt vezetékkel (11) rendezetlen töltetet (6)

tartalmazó reaktorhoz (7) csatlakozik, a reaktornak (7) a kezelt sólé kivezetésére vezetéke (8) van.

 ( 51 ) B09B 3/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004922 2018.09.19.

 ( 21 )  U 16 00030

 ( 22 )  2016.02.04.

 ( 73 )  ETC Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 László Attila, Pomáz (HU)

 ( 72 )  Tápi István, Székesfehérvár, (HU)

 László Attila, Pomáz, (HU)

 ( 54 )  Berendezés vegyesen gyűjtött kommunális hulladék feldolgozására

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

 ( 57 )
Berendezés (100) vegyesen gyűjtött kommunális hulladék feldolgozására, amely berendezés a vegyesen gyűjtött

kommunális hulladékon szemcseméret szerinti válogatást, aprítást, valamint vas és mágnesezhető fémek

leválasztását végző előfeldolgozó szekcióhoz csatlakoztatható, azzal jellemezve, hogy a berendezés tartalmaz: 

- egy 40-80 mm szemcseméretű, előaprított, vasmentes és nem mágnesezhető fémektől mentes kommunális
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hulladékot feldolgozó szeparátort (110), amelynek hulladékfogadó nyílása (111) és vízbevezető nyílása (112)

van, amely szeparátor (110) a beérkező hulladék anyagot ellenirányú vízáramban továbbító csigás

szállítórendszert és egy ahhoz kapcsolódó, a betáplált hulladék anyag vízben oldható összetevőit a vízben nem

oldódó frakciótól szétválasztó rostát tartalmaz, továbbá amely szeparátornak (110) a vízben oldható összetevőket

pépesített formában elvezető nyílása (113) és a vízben nem oldódó frakciót elvezető nyílása (114) van; és 

- a szeparátorhoz (110) csatlakozó, attól egy bevezető nyíláson (121) keresztül a pépesített szervesanyagot fogadó

ülepítő egységet (120), amelynek szervesanyaggal dúsított technológiai folyadékot elvezető nyílása (122), az

ülepítés során leválasztott homokot és szilikátokat elvezető nyílása (123) és a visszamaradó technológiai vizet

elvezető nyílása van (124).

 ( 51 ) B22F 3/105 (2006.01)

 ( 11 ) 0004918 2018.09.13.

 ( 21 )  U 18 00097

 ( 22 )  2018.06.12.

 ( 73 )  Al-Bohacen Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  Turányi Péter Tamás, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Berendezés 3-dimenziós fémtárgy, különösen 3-dimenziós tömör fémtárgy előállítására

 ( 74 )  KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 57 )
Berendezés (10) 3-dimenziós fémtárgy (100), különösen 3-dimenziós tömör fémtárgy (100) előállítására, azzal

jellemezve, hogy zárt munkateret (12) határoló vákuumkamrát (14) tartalmaz, amely vákuumkamrában (14)

egymáshoz képest térben elmozgatható, egy vagy több fémhuzal (16) adagolására szolgáló adagolófej (18) és

munkapult (20) van elrendezve, amely berendezés (10) a munkatérben (12) lévő fémhuzal (16) végének (16')

megolvasztására alkalmas lézersugár (31) előállítására szolgáló lézerforrást (30) tartalmaz.
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E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E04G 3/22 (2006.01)

E04G 5/04 (2006.01)

 ( 11 ) 0004919 2018.09.13.

 ( 21 )  U 18 00083

 ( 22 )  2018.05.28.

 ( 73 )  Horváth Jenő, Nyíregyháza (HU)

 ( 72 )  Horváth Jenő, Nyíregyháza, (HU)

 ( 54 )  Födémek közé szerelhető áthelyezhető teherfogadó állvány

 ( 74 )  PATINORG KFT., Budapest

 ( 57 )
Födémek közé szerelhető áthelyezhető teherfogadó állvány, amely rácsos szerkezetet (10), valamint a rácsos

szerkezethez (10) csatlakoztatott rögzítő részegységet (20) tartalmaz, a rácsos szerkezetnek (10) pedig hosszanti

főtartói (11, 12) és a hosszanti főtartókat (11, 12) egymással összekötő kereszttartói (13) vannak, azzal

jellemezve, hogy a rácsos szerkezetnek (10) a fölsőbb födém (1) alá behelyezhető támasztó része (10A), valamint

a fölsőbb födém (1) határoló élén (1b) túlnyúló, hasznos teher (3) fogadására szolgáló rakodórésze (10B) van,

továbbá a rácsos szerkezet (10) csomóponti tagokkal (30) van társítva, ahol egy-egy csomóponti tagnak (30)

legalább három darab nyomott rúdja (31, 32, 33) van, és a szomszédos nyomott rudak (31, 32, 33) hossztengelyei

(31a, 32a, 33a) egymással hajlásszöget (α, β) zárnak be, az egy csomóponti taghoz (30) tartozó egyes nyomott

rudak (31, 32, 33) egyik végei (31b, 32b, 33b) egymástól eltérő helyen, az egyik hosszanti főtartóval (11, 12)

vannak összeköttetésben, a csomóponti tagok (30) nyomott rudainak (31, 32, 33) a hosszanti főtartótól (11, 12)

távolabbi végei (31c, 32c, 33c) pedig a fölsőbb födém (1) alatt elhelyezkedő alsóbb födémre (2) vannak ráültetve.
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 ( 51 ) E04H 1/02 (2006.01)

E04B 1/343 (2006.01)

 ( 11 ) 0004921 2018.09.18.

 ( 21 )  U 18 00058

 ( 22 )  2018.04.06.

 ( 73 )  Laczkó Tamás, Békéscsaba (HU)

 ( 72 )  Laczkó Tamás, Békéscsaba, (HU)

 ( 54 )  Összecsukható, összkomfortos eszköz

 ( 74 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

 dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 57 )
Összecsukható, összkomfortos apartmanház kihúzható egységekkel, tartóelemekkel (6), váz- és falelemekkel,

azzal jellemezve, hogy a hálórész (1) elhelyezhető egy furgon rakterében, vagy saját tartóelemein (6), a hálórész

(1) bejárati oldalán található alsó vázelemhez zsanérosan kapcsolódik egy lehajtható lábakkal rendelkező

támaszgerenda (9), amelyre a hálórészből (1) kihúzható a központi egység (8), amelyből az ebédlő (3), valamint a

konyha, fürdőszoba (4) egység oldalirányba kihúzható, továbbá a hálórész (1) és a kihúzható egységek (3, 4, 8)

alján lineáris vezetőtalpak, a lineáris vezetőtalpak végén pozicionáló és rögzítő ütközők (7) találhatók, a hálórész

(1) oldalán nagyméretű nyílások (5), a hálórész (1) alján lehajtható tartóelemek (6), a központi egység (8) alján a

vázelemekből kicsúsztatható támaszlábak (10) vannak, ezenkívül előnyösen a központi egység (8) egésze,

valamint az ebédlő (3) és a konyha, fürdő (4) egységek területének legalább fele lenyitható szobaaljakkal (2)

szerelt.

 ( 51 ) E04H 3/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0004920 2018.09.18.

 ( 21 )  U 16 00155

 ( 22 )  2016.06.06.

 ( 73 )  Gurály Ottó, Budapest (HU)

 ( 72 )  Gurály Ottó, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Mobil kapszula hotel

 ( 74 )  dr. Machács Barna, Érd

 ( 57 )
Mobil kapszula hotel, amely egy lakólétesítmény szerkezeti elrendezése mobil szállás-szolgáltatás nyújtására,

mely lakólétesítménynek alépítménye van, kapszulaegységei vannak, azzal jellemezve, hogy a létesítmény (4)

gerendázatra (2) van elhelyezve, a kapszulaegységek egymás mellé és egymás fölé vannak elrendezve, a

kapszulaegységek szerkezete panelekből (3) áll, az egyes kapszulaegységek rendre ablakkal (1), ajtóval (6),
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lámpával (8)- és szellőzőegységgel (9) vannak ellátva, az egymással szomszédos kapszulaegységek között

oldalpanel (7) van, a felsőbb szinteken elhelyezett kapszulaegységhez létra (5) van elrendezve.

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F22B 3/06 (2006.01)

 ( 11 ) 0004924 2018.09.25.

 ( 21 )  U 17 00042

 ( 22 )  2017.03.09.

 ( 73 )  Energy-Invenio Zrt., Gödöllő (HU)

 ( 72 )  Adolf Staubert, Nitra, (SK)

 Tábori Tibor, Piliscsaba, (HU)

 ( 54 )  Folyadékforgatásos fűtőeszköz

 ( 74 )  Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 57 )
Folyadékforgatásos fűtőeszköz hőenergia előállítására, amely működtető motorból és folyadék befogadására

alkalmas, acéllemezből kialakított kazánból, és a kazánban elrendezett, a motor tengelyére rögzített hőtermelő

egységből áll, azzal jellemezve, hogy a hőtermelő egység (4) csőből (5), a cső (5) egyik alapját lezáró zárólapból

(6) és a csövön (5) kiképzett zsákfuratokból (10) van kialakítva, a zárólap (6) középpontjában van a motor (2)

tengelye (7) a cső (5) forgástengelyében (8) elhelyezve és a zárólaphoz (6) rögzítve úgy, hogy a motor (2)

tengelye (7) a cső (5) teljes hosszán végig van vezetve, azaz a cső (5) nyitott vége (9) van a motorhoz (2)

közelebbi helyzetben, a cső (5) átmérője 100-400 mm, a hossza pedig 50-250 mm közötti értékre van választva, a

palástján vannak a 9-16 mm mély zsákfuratok (10) kiképezve a forgástengelyére (8) merőleges síkokban

körkörösen, ahol egy síkban 12-48 db, 4-18 mm átmérőjű zsákfurat (10) van egymástól 5-30 mm távolságra

kialakítva, a síkok száma 2-10 db, egymástól 10-30 mm távolságra kialakítva, továbbá a cső (5) anyaga

alumínium és a falvastagsága (11) 10-20 mm.
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G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01B 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004923 2018.09.20.

 ( 21 )  U 17 00079

 ( 22 )  2017.04.28.

 ( 73 )  Tóth Ibolya, Békéscsaba (HU)

 ( 72 )  Tóth Ibolya, Békéscsaba, (HU)

 ( 54 )  Eszköz mértékegységekkel végzett műveletek oktatásához vagy gyakorlásához

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

 ( 57 )
Eszköz (10) mértékegységekkel végzett műveletek oktatásához vagy gyakorlásához, azzal jellemezve, hogy az

eszköz (10) tartalmaz 

legalább egy mértékegység-jelző lapot (20), amelynek egyik oldalán a lap hossziránya (L) mentén előre

meghatározott pozíciókban egy adott fizikai mérték mértékegységeit megjelenítő mezők (21) vannak elrendezve,

és 

legalább egy, az eszköz (10) használati helyzetében a legalább egy mértékegység-jelző lap (20) által le nem fedett

munkaterülettel (31) rendelkező munkalapot (30), amelynek legalább a munkaterülete (31) íróeszközzel írható

felülettel (32) rendelkezik, 

ahol a legalább egy mértékegység-jelző lap (20) és a legalább egy munkalap (30) lapozhatóan vannak egymáshoz

fűzve.

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 
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Használati mintaoltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése

Használati mintaoltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 11 ) 003808

 ( 21 ) U 09 00053

 ( 54 ) Toló-forgató szárítóberendezés ömlesztett anyag szárítására

 ( 11 ) 003896

 ( 21 ) U 10 00033

 ( 54 ) Összecsukható kulcs és eszköztartó

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Használati mintaoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 11 ) 003787

 ( 21 ) U 10 00026

 ( 54 ) Jegyalap szalag menet- és bérletjegyek előállítására

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 11 ) 003804

 ( 21 ) U 09 00252

 ( 73 ) Rostás Viktor, Abaliget (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK

Megadott formatervezési mintaoltalmak

02. OSZTÁLY - RUHÁZATI CIKKEK ÉS RÖVIDÁRUK

 ( 11 ) 0092588 2018.06.11

 ( 21 )  D 16 00147

 ( 22 )  2016.06.17.

 ( 72 )  Drávainé Németh Eszter Veronika, 7635 Pécs, Vizes dűlő 1/b (HU)

 ( 73 )  Drávainé Németh Eszter Veronika, 7635 Pécs, Vizes dűlő 1/b (HU)

 ( 54 )  Gyermekruhák és térdvédők

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 3/1. ábra

 

 3/4. ábra

 

 3/7. ábra

 

 4/1. ábra

 

 5/2. ábra

 

 1/2. ábra

 

 2/2. ábra

 

 3/2. ábra

 

 3/5. ábra

 

 3/8. ábra

 

 4/2. ábra

 

 6/1. ábra

 

 

 1/3. ábra

 

 2/3. ábra

 

 3/3. ábra

 

 3/6. ábra

 

 147/4. ábra

 

 5/1. ábra

 

 6/2. ábra
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 7/1. ábra

 

 8/2. ábra

 7/2. ábra

 

 9/1. ábra

 

 8/1. ábra

 

 10/1. ábra

 ( 51 )  02-02

03. OSZTÁLY - UTAZÁSI CIKKEK, TOKOK, TARTÓK, NAPERNYŐK ÉS SZEMÉLYES TÁRGYAK,

MELYEK MÁSUTT NEM SZEREPELNEK

 ( 11 ) 0092619 2018.09.19

 ( 21 )  D 16 00185

 ( 22 )  2016.08.18.

 ( 72 )  Panker Teodóra, 1138 Budapest, Toborzó u. 23. (HU)

 ( 73 )  Panker Teodóra, 1138 Budapest, Toborzó u. 23. (HU)

 ( 54 )  Bőrönd

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 2/3. ábra

 

 1/2. ábra

 

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 

 1/3. ábra

 

 2/2. ábra

 ( 51 )  03-01

 ( 11 ) 0092612 2018.08.30

 ( 21 )  D 18 00053
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 ( 22 )  2018.06.04.

 ( 72 )  Rékasy Bálint, 2000 Szentendre, Törökvölgyi út 7. (HU)

 ( 73 )  Rékasy Bálint, 2000 Szentendre, Törökvölgyi út 7. (HU)

 ( 54 )  Ladika-Tulipános láda

 ( 55 )

 

 1/1. ábra  

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra

 ( 51 )  03-01

 06-04

 11-02

 ( 11 ) 0092617 2018.09.19

 ( 21 )  D 16 00206

 ( 22 )  2016.09.26.

 ( 72 )  Tóth Annamária, 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 12. (HU)

 ( 73 )  Tóth Annamária, 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 12. (HU)

 ( 54 )  Bőrönd

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 ( 51 )  03-01

06. OSZTÁLY - BÚTORZATOK

 ( 11 ) 0092627 2018.09.27

 ( 21 )  D 16 00104

 ( 22 )  2016.04.14.

 ( 72 )  Pittner Róbert, 8600 Siófok, Petőfi Sándor u. 020549/1. (HU)

 ( 73 )  Pittner Róbert, 8600 Siófok, Petőfi Sándor u. 020549/1. (HU)

 ( 54 )  Ülőgarnitúrák

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 

 1/2. ábra

 

 

 1/3. ábra
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 1/4. ábra

 

 2/3. ábra

 

 3/2. ábra

 

 5/1. ábra

 

 5/4. ábra

 

 6/3. ábra

 

 7/2. ábra

 

 8/3. ábra

 

 9/3. ábra

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 

 4/1. ábra

 

 5/2. ábra

 

 6/1. ábra

 

 6/4. ábra

 

 8/1. ábra

 

 9/1. ábra

 

 10/1. ábra

 2/2. ábra

 

 3/1. ábra

 

 4/2. ábra

 

 5/3. ábra

 

 6/2. ábra

 

 7/1. ábra

 

 8/2. ábra

 

 9/2. ábra

 

 10/2. ábra
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 10/3. ábra

 

 11/2. ábra

 

 12/1. ábra

 

 13/1. ábra

 

 13/4. ábra

 

 14/3. ábra

 

 15/2. ábra

 

 16/3. ábra

 

 10/4. ábra

 

 11/3. ábra

 

 12/2. ábra

 

 13/2. ábra

 

 14/1. ábra

 

 14/4. ábra

 

 16/1. ábra

 

 17/1. ábra

 

 11/1. ábra

 

 11/4. ábra

 

 12/3. ábra

 

 13/3. ábra

 

 14/2. ábra

 

 15/1. ábra

 

 16/2. ábra

 

 17/2. ábra
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 18/1. ábra

 

 19/2. ábra

 

 18/2. ábra

 

 19/1. ábra

 ( 51 )  06-01

 ( 11 ) 0092622 2018.09.19

 ( 21 )  D 16 00212

 ( 22 )  2016.10.14.

 ( 72 )  Mázló Lajos, 1036 Budapest, Lajos u. 117. 9e/49. (HU)

 ( 73 )  Polgár Lakatos- és Gumiipari Kft., 9800 Vasvár, Alkotmány u. 107. (HU)

 ( 54 )  Egyes utasülés, kettes utasülés

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 3/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 2/2. ábra

 

 3/2. ábra

 

 1/3. ábra

 

 2/3. ábra

 ( 51 )  06-01

 ( 11 ) 0092629 2018.09.27

 ( 21 )  D 16 00103

 ( 22 )  2016.04.13.

 ( 72 )  Vámosi Krisztián, 3929 Tiszaladány, Jókai Mór u. 18. (HU)

 ( 73 )  Vámosi Krisztián, 3929 Tiszaladány, Jókai Mór u. 18. (HU)

 ( 74 )  Dr. Szabó Katinka, 2030 Érd, Alsóvölgyi u. 39. (HU)

 ( 54 )  Kanapé

 ( 55 )

 

 1/1. ábra
 

 1/2. ábra

 

 2/1. ábra
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 2/2. ábra

 ( 51 )  06-01

 ( 11 ) 0092621 2018.09.19

 ( 21 )  D 16 00205

 ( 22 )  2016.09.22.

 ( 72 )  Józsáné Szabó Erzsébet, 2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 1. (HU)

 ( 73 )  Józsáné Szabó Erzsébet, 2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 1. (HU)

 ( 54 )  Függő lábtartó

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra

 ( 51 )  06-02

 06-06

 ( 11 ) 0092589 2018.06.11

 ( 21 )  D 16 00149

 ( 22 )  2016.06.17.

 ( 72 )  Drávainé Németh Eszter Veronika, 7635 Pécs, Vizes dűlő 1/b (HU)

 ( 73 )  Drávainé Németh Eszter Veronika, 7635 Pécs, Vizes dűlő 1/b (HU)

 ( 54 )  Speciális textil ülésvédők gyermekeknek

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/7. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/8. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 

 1/9. ábra
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 1/10. ábra

 

 3/1. ábra

 

 4/3. ábra

 

 5/1. ábra

 

 1/11. ábra

 

 4/1. ábra

 

 4/4. ábra

 

 5/2. ábra

 

 2/1. ábra

 

 4/2. ábra

 

 4/5. ábra

 ( 51 )  06-13

07. OSZTÁLY - HÁZTARTÁSI CIKKEK, AMELYEK NEM TARTOZNAK MÁS OSZTÁLYOKBA

 ( 11 ) 0092584 2018.04.06

 ( 21 )  D 16 00168

 ( 22 )  2016.07.11.

 ( 72 )  Zalavári Józset, 2030 Érd, Burkoló u. 11. (HU)

 ( 73 )  Zalavári Józset, 2030 Érd, Burkoló u. 11. (HU)

 ( 54 )  Kávéfőző

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 ( 51 )  07-02

 ( 11 ) 0092601 2018.06.20

 ( 21 )  D 18 00022
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 ( 22 )  2018.03.05.

 ( 72 )  ifj. Szabó Zoltán, 1224 Budapest, Mintakert u. 65. (HU)

 Szabóné Galló Anna, 1224 Budapest, Mintakert u. 65. (HU)

 ( 73 )  ifj. Szabó Zoltán, 1224 Budapest, Mintakert u. 65. (HU)

 Szabóné Galló Anna, 1224 Budapest, Mintakert u. 65. (HU)

 ( 54 )  Mézes kanál - töltőforma

 ( 55 )
 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra

 ( 51 )  07-03

 22-05

 ( 11 ) 0092603 2018.06.20

 ( 21 )  D 17 00081

 ( 22 )  2017.08.08.

 ( 72 )  Illés András, 2081 Piliscsaba, Csaba Gyöngye sétány 2. (HU)

 ( 73 )  Illés András, 2081 Piliscsaba, Csaba Gyöngye sétány 2. (HU)

 ( 54 )  Kandalló tartozék készlet

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/7. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 ( 51 )  07-08

08. OSZTÁLY - SZERSZÁMOK, FÉMTÖMEGCIKKEK

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Megadott formatervezési mintaoltalmak

D67



 ( 11 ) 0092609 2018.09.03

 ( 21 )  D 18 00011

 ( 22 )  2018.01.30.

 ( 72 )  Kádár Balázs 100%, 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 48/B (HU)

 ( 73 )  Kádár Balázs 100%, 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 48/B (HU)

 ( 54 )  Fokosbalta

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 ( 51 )  08-03

 ( 11 ) 0092615 2018.09.19

 ( 21 )  D 17 00073

 ( 22 )  2017.07.19.

 ( 72 )  Labáth Zoltán István, 9730 Kőszeg, Cáki út 4. (HU)

 ( 73 )  Labáth Zoltán István, 9730 Kőszeg, Cáki út 4. (HU)

 ( 74 )  Török Antal, 9023 Győr, Verseny u. 5. (HU)

 ( 54 )  Rögzítőelem

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 ( 51 )  08-08

 ( 11 ) 0092616 2018.09.19

 ( 21 )  D 17 00072

 ( 22 )  2017.07.19.

 ( 72 )  Labáth Zoltán István, 9730 Kőszeg, Cáki út 4. (HU)

 ( 73 )  Labáth Zoltán István, 9730 Kőszeg, Cáki út 4. (HU)

 ( 74 )  Török Antal, 9023 Győr, Verseny u. 5. (HU)

 ( 54 )  Huzalkivető

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 ( 51 )  08-08
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 ( 11 ) 0092614 2018.09.19

 ( 21 )  D 17 00074

 ( 22 )  2017.07.19.

 ( 72 )  Labáth Zoltán István, 9730 Kőszeg, Cáki út 4. (HU)

 ( 73 )  Labáth Zoltán István, 9730 Kőszeg, Cáki út 4. (HU)

 ( 74 )  Török Antal, 9023 Győr, Verseny u. 5. (HU)

 ( 54 )  Rögzítőelem

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 ( 51 )  08-08

09. OSZTÁLY - CSOMAGOLÓESZKÖZÖK ÉS TARTÁLYOK ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS ÁRUKEZELÉS

CÉLJÁRA

 ( 11 ) 0092596 2018.05.22

 ( 21 )  D 18 00007

 ( 22 )  2018.01.15.

 ( 72 )  Viszokai József Gábor, 3534 Miskolc, Csákány út 11. (HU)

 ( 73 )  Viszokai József Gábor, 3534 Miskolc, Csákány út 11. (HU)

 ( 54 )  Italos doboz

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 3/1. ábra

 ( 51 )  09-01

 ( 11 ) 0092567 2018.03.29

 ( 21 )  D 14 00077

 ( 22 )  2014.04.11.

 ( 72 )  Stefankovics Zsolt, 2900 Komárom, Arany János utca 57. (HU)

 ( 73 )  Well Done St. Moritz Kft., 2900 Komárom, Mártírok út 92. (HU)

 ( 74 )  dr. Nemes Andrea, dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, 2900 Komárom, Sport u. 2. (HU)

 ( 54 )  Flakon

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 ( 51 )  09-01
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 ( 11 ) 0092576 2018.04.06

 ( 21 )  D 16 00066

 ( 22 )  2016.02.29.

 ( 72 )  Németh Péter, 9700 Szombathely, Alsóhegyi út 18. (HU)

 ( 73 )  HunMech Gépészeti Tervező Iroda Kft., 9721 Gencsapáti, Ipari út 3/A (HU)

 ( 54 )  Hajtáslánc bővíthető terű konténerhez

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra

 ( 51 )  09-03

 09-99

 15-99

 ( 11 ) 0092610 2018.09.03

 ( 21 )  D 18 00034

 ( 22 )  2018.04.09.

 ( 72 )  Nagy István Kálmán, 7635 Pécs, Csortos Gy u. 47. (HU)

 ( 73 )  Nagy István Kálmán, 7635 Pécs, Csortos Gy u. 47. (HU)

 ( 54 )  Mézpálcika

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 ( 51 )  09-03

 ( 11 ) 0092600 2018.06.27

 ( 21 )  D 18 00025

 ( 22 )  2018.03.14.

 ( 72 )  Nagyné Bőhm Ildikó, 1181 Budapest, Havanna u. 17. 5/14. (HU)

 ( 73 )  Nagyné Bőhm Ildikó, 1181 Budapest, Havanna u. 17. 5/14. (HU)

 ( 54 )  Doboz ízesített kávéhoz

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 

 2/1. ábra

 

 

 3/1. ábra

 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Megadott formatervezési mintaoltalmak

D70



 4/1. ábra

 

 7/1. ábra

 5/1. ábra  6/1. ábra

 ( 51 )  09-03

 32-00

 ( 11 ) 0092592 2018.06.20

 ( 21 )  D 16 00124

 ( 22 )  2016.05.25.

 ( 72 )  Fűzfa Tamás, 9200 Mosonmagyaróvár, Féltoronyi út 16. (HU)

 ( 73 )  ÚSOVSKO Hungary Kereskedelmi Kft., 2900 Komárom, Bajcsy Zs. utca 5. (HU)

 ( 74 )  Poór Ügyvédi Iroda, 9200 Mosonmagyaróvár, Kökény utca 9. (HU)

 ( 54 )  Karton doboz

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/7. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 ( 51 )  09-03

 ( 11 ) 0092595 2018.05.02

 ( 21 )  D 18 00008

 ( 22 )  2018.01.15.

 ( 72 )  Viszokai József Gábor, 3534 Miskolc, Csákány út 11. (HU)

 ( 73 )  Viszokai József Gábor, 3534 Miskolc, Csákány út 11. (HU)

 ( 54 )  Csomagolás

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 3/1. ábra
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 4/1. ábra

 

 5/1. ábra

 ( 51 )  09-03

 ( 11 ) 0092583 2018.04.27

 ( 21 )  D 16 00252

 ( 22 )  2016.12.27.

 ( 72 )  Lukács Levente, 6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zs. u. 6/A. I/3. (HU)

 ( 73 )  ALMA-REND Kereskedelmi Szolgáltató Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6491/49 hrsz. (HU)

 ( 54 )  Szemét és hulladéktároló

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra

 ( 51 )  09-09

10. OSZTÁLY - ÓRÁK, TOVÁBBÁ EGYÉB MÉRŐ, ELLENŐRZŐ- ÉS JELZŐBERENDEZÉSEK

 ( 11 ) 0092608 2018.09.19

 ( 21 )  D 17 00111

 ( 22 )  2017.11.20.

 ( 72 )  Baróthy Anna, 1074 Budapest, Szövetség u. 39. (HU)

 ( 73 )  Baróthy Anna, 1074 Budapest, Szövetség u. 39. (HU)

 ( 54 )  Egyedi óraoszlop

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra

 ( 51 )  10-01
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 ( 11 ) 0092580 2018.05.22

 ( 21 )  D 17 00101

 ( 22 )  2017.10.11.

 ( 72 )  Nagy Tamás, 9085 Pázmándfalu, Rákóczi telep 48. (HU)

 ( 73 )  Nagy Tamás, 9085 Pázmándfalu, Rákóczi telep 48. (HU)

 ( 74 )  Török Antal, 9023 Győr, Verseny u. 5. (HU)

 ( 54 )  Riasztó berendezés

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 2/2. ábra

 

 4/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 3/1. ábra

 

 5/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 3/2. ábra

 

 6/1. ábra

 ( 51 )  10-05

 14-01

11. OSZTÁLY - DÍSZTÁRGYAK

 ( 11 ) 0092587 2018.05.17

 ( 21 )  D 17 00123

 ( 22 )  2017.12.20.

 ( 72 )  Komlós Barbara, 2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u.27. (HU)

 ( 73 )  Komlós Barbara, 2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u.27. (HU)

 ( 54 )  Ékszerek

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 3/1. ábra
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 3/2. ábra

 

 5/1. ábra

 

 7/2. ábra

 

 10/1. ábra

 

 13/1. ábra

 

 16/1. ábra

 

 19/1. ábra

 

 4/1. ábra

 

 6/1. ábra

 

 8/1. ábra

 

 11/1. ábra

 

 14/1. ábra

 

 17/1. ábra

 

 20/1. ábra

 

 4/2. ábra

 

 7/1. ábra

 

 9/1. ábra

 

 12/1. ábra

 

 15/1. ábra

 

 18/1. ábra

 

 21/1. ábra
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 22/1. ábra

 

 25/1. ábra

 

 27/2. ábra

 

 29/1. ábra

 

 31/1. ábra

 

 33/1. ábra

 

 35/1. ábra

 

 23/1. ábra

 

 26/1. ábra

 

 28/1. ábra

 

 29/2. ábra

 

 31/2. ábra

 

 34/1. ábra

 

 36/1. ábra

 

 24/1. ábra

 

 27/1. ábra

 

 28/2. ábra

 

 30/1. ábra

 

 32/1. ábra

 

 34/2. ábra

 

 36/2. ábra
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 37/1. ábra

 

 39/1. ábra

 

 40/2. ábra

 

 42/1. ábra

 

 45/1. ábra

 

 48/1. ábra

 

 37/2. ábra

 

 39/2. ábra

 

 41/1. ábra

 

 43/1. ábra

 

 46/1. ábra

 

 49/1. ábra

 

 38/1. ábra

 

 40/1. ábra

 

 41/2. ábra

 

 44/1. ábra

 

 47/1. ábra

 ( 51 )  11-01

 ( 11 ) 0092613 2018.09.19

 ( 21 )  D 17 00117

 ( 22 )  2017.11.24.

 ( 72 )  Dövényi Zoltán, 2000 Szentendre, Pipacs u. 4. (HU)

 ( 73 )  Dövényi Zoltán, 2000 Szentendre, Pipacs u. 4. (HU)

 ( 54 )  Faipari design szobrok, elemek belsőépítészeti használatra

 ( 55 )
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 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 3/1. ábra

 

 3/4. ábra

 

 4/2. ábra

 

 5/2. ábra

 

 1/2. ábra

 

 2/1. ábra

 

 3/2. ábra

 

 3/5. ábra

 

 4/3. ábra

 

 1/3. ábra

 

 2/2. ábra

 

 3/3. ábra

 

 4/1. ábra

 

 5/1. ábra
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 5/3. ábra

 ( 51 )  11-02

 ( 11 ) 0092578 2018.05.23

 ( 21 )  D 17 00115

 ( 22 )  2017.11.22.

 ( 72 )  Fricska István Ferenc, 2475 Kápolnásnyék, Kutas sor 14. (HU)

 ( 73 )  Fricska István Ferenc, 2475 Kápolnásnyék, Kutas sor 14. (HU)

 ( 54 )  Viaszfigurás karácsonyi fűzér

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 4/1. ábra

 

 7/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 5/1. ábra

 

 8/1. ábra

 

 3/1. ábra

 

 6/1. ábra

 

 9/1. ábra
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 10/1. ábra

 

 13/1. ábra

 

 16/1. ábra

 

 19/1. ábra

 

 22/1. ábra

 

 11/1. ábra

 

 14/1. ábra

 

 17/1. ábra

 

 20/1. ábra

 

 

 12/1. ábra

 

 15/1. ábra

 

 18/1. ábra

 

 21/1. ábra
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 25/1. ábra

 23/1. ábra  24/1. ábra

 ( 51 )  11-02

 11-05

 ( 11 ) 0092586 2018.05.23

 ( 21 )  D 17 00116

 ( 22 )  2017.11.22.

 ( 72 )  Fricska István Ferenc, 2475 Kápolnásnyék, Kutas sor 14. (HU)

 ( 73 )  Fricska István Ferenc, 2475 Kápolnásnyék, Kutas sor 14. (HU)

 ( 54 )  Viaszfigurás virágfűzér

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 4/1. ábra

 

 7/1. ábra

 

 10/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 5/1. ábra

 

 8/1. ábra

 

 11/1. ábra

 

 3/1. ábra

 

 6/1. ábra

 

 9/1. ábra

 

 12/1. ábra
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 13/1. ábra

 

 16/1. ábra

 

 19/1. ábra

 

 22/1. ábra

 

 14/1. ábra

 

 17/1. ábra

 

 20/1. ábra

 

 15/1. ábra

 

 18/1. ábra

 

 21/1. ábra

 ( 51 )  11-02

 11-05

 ( 11 ) 0092571 2018.04.06

 ( 21 )  D 16 00248

 ( 22 )  2016.12.23.

 ( 72 )  Gamos Zoltán, 7634 Pécs, Ércbányász utca 20. (HU)

 ( 73 )  Gamos Zoltán, 7634 Pécs, Ércbányász utca 20. (HU)

 ( 54 )  Díszüveg

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra
 

 1/3. ábra
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 1/4. ábra

 

 1/7. ábra

 

 1/10. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/8. ábra

 

 1/6. ábra

 

 1/9. ábra

 ( 51 )  11-02

 07-01

12. OSZTÁLY - SZÁLLÍTÓ- ÉS EMELŐBERENDEZÉSEK

 ( 11 ) 0092591 2018.06.28

 ( 21 )  D 16 00238

 ( 22 )  2016.12.06.

 ( 72 )  Kormos Levente 80%, 5000 Szolnok, Hullám u. 2. (HU)

 Fórizs Ferenc 20%, 5200 Törökszentmiklós, Batthyány L. u. 125. (HU)

 ( 73 )  Kormos Levente 80%, 5000 Szolnok, Hullám u. 2. (HU)

 Fórizs Ferenc 20%, 5200 Törökszentmiklós, Batthyány L. u. 125. (HU)

 ( 54 )  Elektromos kerékpár váz

 ( 55 )

 

 2/NaN. ábra
 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Megadott formatervezési mintaoltalmak

D82



 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 

 2/3. ábra

 

 1/4. ábra

 

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 

 1/5. ábra

 

 2/2. ábra

 ( 51 )  12-11

14. OSZTÁLY - ADATRÖGZÍTŐ, ADATFELDOLGOZÓ, VALAMINT HÍRKÖZLÉS ÉS ADATÁTVITEL

CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ KÉSZÜLÉKEK

 ( 11 ) 0092605 2018.09.03

 ( 21 )  D 17 00105

 ( 22 )  2017.10.27.

 ( 72 )  Ungár Soma Gábor, 1082 Budapest, Baross u. 86. (HU)

 ( 73 )  Globomax Zrt., 1155 Budapest, Wysocki u. 1. (HU)

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1255 Budapest, Pf:80. (HU)

 ( 54 )  Szavazó és konferencia egység

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Megadott formatervezési mintaoltalmak

D83



 1/7. ábra  1/8. ábra  1/9. ábra

 ( 51 )  14-02

 14-01

 18-01

 ( 11 ) 0092593 2018.06.22

 ( 21 )  D 16 00186

 ( 22 )  2016.08.24.

 ( 72 )  Dr. Rákosa Győző, 8945 Bak, Táncsics M. u. 39. (HU)

 ( 73 )  Dr. Rákosa Győző, 8945 Bak, Táncsics M. u. 39. (HU)

 ( 54 )  Új kis- és közepes méretű tévé

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 2/2. ábra

 

 2/5. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 

 2/3. ábra

 

 2/6. ábra

 ( 51 )  14-03

 ( 11 ) 0092598 2018.06.20

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Megadott formatervezési mintaoltalmak

D84



 ( 21 )  D 17 00128

 ( 22 )  2017.12.27.

 ( 72 )  Dr. Rákosa Győző, 8945 Bak, Táncsics u. 39. (HU)

 ( 73 )  Dr. Rákosa Győző, 8945 Bak, Táncsics u. 39. (HU)

 ( 54 )  Nagyméretű TV

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 2/2. ábra

 

 2/5. ábra

 

 3/2. ábra

 

 3/5. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 2/3. ábra

 

 2/6. ábra

 

 3/3. ábra

 

 1/3. ábra

 

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 

 3/1. ábra

 

 3/4. ábra

 ( 51 )  14-03

16. OSZTÁLY - FÉNYKÉPÉSZETTEL, MOZGÓKÉP FELVÉTELLEL, LEJÁTSZÁSSAL ÉS

FILMKIDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS BERENDEZÉSEK, OPTIKAI KÉSZÜLÉKEK
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 ( 11 ) 0092599 2018.07.24

 ( 21 )  D 16 00164

 ( 22 )  2016.07.01.

 ( 72 )  Megyery Gábor, 2013 Pomáz, Meselia u. 15. (HU)

 ( 73 )  Moonshades Kft., 1031 Budapest, Varsa u. 1. II. em. 5. (HU)

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

 ( 54 )  Szemüvegkeretek / Napszemüvegek

 ( 55 )

 

 1/NaN. ábra

 

 2/1. ábra

 

 3/2. ábra

 

 5/1. ábra

 

 6/2. ábra

 

 8/1. ábra

 

 1/1. ábra

 

 2/2. ábra

 

 4/1. ábra

 

 5/2. ábra

 

 7/1. ábra

 

 8/2. ábra

 

 1/2. ábra

 

 3/1. ábra

 

 4/2. ábra

 

 6/1. ábra

 

 7/2. ábra

 ( 51 )  16-06

 ( 11 ) 0092594 2018.05.29

 ( 21 )  D 17 00025

 ( 22 )  2017.03.20.

 ( 72 )  Hara Viktória Nikolett, 1214 Budapest, Szabadság u. 76. (HU)

 ( 73 )  Nightingale Optics Kft., 1027 Budapest, Fő u. 62-64. (HU)

 ( 54 )  Szemüvegkeretek

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra
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 2/1. ábra

 

 3/1. ábra

 

 4/1. ábra

 

 5/1. ábra

 

 2/2. ábra

 

 3/2. ábra

 

 4/2. ábra

 

 5/2. ábra

 

 2/3. ábra

 

 3/3. ábra

 

 4/3. ábra

 

 5/3. ábra

 ( 51 )  16-06

18. OSZTÁLY - NYOMDAIPARI ÉS IRODAI GÉPEK

 ( 11 ) 0092597 2018.06.25

 ( 21 )  D 17 00119

 ( 22 )  2017.12.04.

 ( 72 )  Tóth Máté, 4032 Debrecen, Gyöngyösi u. 9. fsz. 2. (HU)

 ( 73 )  Tekinvest Holding Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 97/A. (HU)

 ( 74 )  dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Szt. István krt. 15. II/15. (HU)

 ( 54 )  Online pénztárgép

 ( 55 )

 

 1/1. ábra
 

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra
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 1/4. ábra

 

 1/7. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/8. ábra

 

 1/6. ábra

 

 1/9. ábra

 ( 51 )  18-01

19. OSZTÁLY - ÍRÓSZEREK, IRODAI FELSZERELÉSEK, MŰVÉSZETI ÉS OKTATÁSI KELLÉKEK

 ( 11 ) 0092620 2018.09.11

 ( 21 )  D 17 00075

 ( 22 )  2017.07.21.

 ( 72 )  Déri Balázs, 1029 Budapest, Bujdosó köz 8. (HU)

 Gulyás Péter, 2724 Ujlengyel, Hernádi dűlő 8. (HU)

 ( 73 )  Déri Balázs, 1029 Budapest, Bujdosó köz 8. (HU)

 Gulyás Péter, 2724 Ujlengyel, Hernádi dűlő 8. (HU)

 ( 54 )  Segédszelvény amerikai rulett játékra, távfogadó rendszerben történő fogadáshoz

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 ( 51 )  19-08

 ( 11 ) 0092585 2018.05.04

 ( 21 )  D 17 00061

 ( 22 )  2017.06.13.

 ( 72 )  Sinka Gábor, 1164 Budapest, Bányász u. 5. (HU)

 ( 73 )  Sinka Gábor, 1164 Budapest, Bányász u. 5. (HU)

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 54 )  Címke

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 2/1. ábra

 ( 51 )  19-08
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20. OSZTÁLY - ÁRUSÍTÁS ÉS REKLÁMOZÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK, TÁBLÁK

 ( 11 ) 0092565 2018.01.08

 ( 21 )  D 17 00040

 ( 22 )  2017.05.05.

 ( 72 )  Varga-Dudás Tibor Zsolt, 2151 Fót, Bagoly dűlő 63. (HU)

 ( 73 )  IVM Zrt., 8000 Székesfehérvár, Berényi út 102. (HU)

 ( 74 )  PATINORG Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. (HU)

 ( 54 )  Önműködő termékkiadó berendezés

 ( 55 )

 

 0/NaN. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/7. ábra

 

 2/2. ábra

 

 2/5. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/8. ábra

 

 2/3. ábra

 ( 51 )  20-01
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 ( 11 ) 0092573 2018.04.05

 ( 21 )  D 16 00154

 ( 22 )  2016.06.20.

 ( 72 )  Dr Galambos Zsolt, 9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő út 10. 1. emelet 1. (HU)

 ( 73 )  M.Son Hungary Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő u. 10. C. ép. 2. em. 45. (HU)

 ( 74 )  Garamhegyi Ügyvédi Iroda, 1075 Budapest, Károly krt. 3/A. IV. em. (HU)

 ( 54 )  Automata benzinkút

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 ( 51 )  20-02

 ( 11 ) 0092574 2018.04.06

 ( 21 )  D 16 00224

 ( 22 )  2016.11.04.

 ( 72 )  Nyirák Dávid, 2314 Halásztelek, Barátság u. 58. (HU)

 ( 73 )  Nyirák Dávid, 2314 Halásztelek, Barátság u. 58. (HU)

 ( 54 )  Plakát

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 ( 51 )  20-03

 19-08

 32-00

21. OSZTÁLY - JÁTÉKOK, JÁTÉKSZEREK, SÁTRAK ÉS SPORTCIKKEK

 ( 11 ) 0092606 2018.08.06

 ( 21 )  D 17 00071

 ( 22 )  2017.07.12.

 ( 72 )  Göndör Gábor, 2112 Veresegyház, Tas utca 15. (HU)

 ( 73 )  Göndör Gábor, 2112 Veresegyház, Tas utca 15. (HU)

 ( 54 )  Dartstábla világítás számokkal

 ( 55 )

 

 1/1. ábra
 

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra
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 1/4. ábra

 

 1/7. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/6. ábra

 ( 51 )  21-01

 26-05

 ( 11 ) 0092575 2018.04.06

 ( 21 )  D 16 00084

 ( 22 )  2016.03.19.

 ( 72 )  Balogné Brückler Anett 100%, 2120 Dunakeszi, dr. Babicz Béla utca 26 Fszt.2. (HU)

 ( 73 )  Balogné Brückler Anett 100%, 2120 Dunakeszi, dr. Babicz Béla utca 26 Fszt.2. (HU)

 ( 54 )  Babahinta

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 2/2. ábra

 

 1/3. ábra

 ( 51 )  21-03

23. OSZTÁLY - FOLYADÉKELOSZTÓ BERENDEZÉSEK, EGÉSZSÉGÜGYI, FŰTŐ-, SZELLŐZTETŐ,

ÉS LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK, SZILÁRD FŰTŐANYAGOK

 ( 11 ) 0092577 2018.04.05

 ( 21 )  D 15 00182

 ( 22 )  2015.12.18.

 ( 72 )  Vásárhelyi-Nagy József, 1205 Budapest, Hosszú u. 146. (HU)

 ( 73 )  MAKROFILT Kft., 2200 Monor, Péteri út 014/19. hrsz. (HU)

 ( 54 )  Szűrendő anyag bevezető csatornaelem kamra szűrőlapokhoz

 ( 55 )
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 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/3. ábra

 ( 51 )  23-01

 ( 11 ) 0092602 2018.08.01

 ( 21 )  D 17 00084

 ( 22 )  2017.08.15.

 ( 72 )  Szekeres Márta Ibolya, 4241 Bocskaikert, Pillangó út 14. (HU)

 ( 73 )  Szekeres Márta Ibolya, 4241 Bocskaikert, Pillangó út 14. (HU)

 ( 54 )  Sarokbidé

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 2/2. ábra

 

 4/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 3/1. ábra

 

 4/2. ábra

 

 2/1. ábra

 

 3/2. ábra

 ( 51 )  23-02

24. OSZTÁLY - ORVOSI ÉS LABORATÓRIUMI FELSZERELÉSEK

 ( 11 ) 0092607 2018.08.30

 ( 21 )  D 17 00085

 ( 22 )  2017.08.21.

 ( 72 )  Deák Zoltán, 1054 Budapest, Hold u. 13. (HU)

 ( 73 )  Electool Hungary Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 53. (HU)

 ( 54 )  Digitális sztetoszkóp fej
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 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 ( 51 )  24-02

25. OSZTÁLY - ÉPÜLETSZERKEZETEK, ÉPÍTÉSZETI ELEMEK

 ( 11 ) 0092569 2018.04.06

 ( 21 )  D 17 00064

 ( 22 )  2017.06.22.

 ( 72 )  Mészáros Antal, 6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 5. (HU)

 ( 73 ) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Csomiép Ipartelep.

 (HU)

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1011 Budapest, Fő u. 19. (HU)

 ( 54 )  Cölöp

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 ( 51 )  25-01

 ( 11 ) 0092570 2018.04.06

 ( 21 )  D 17 00063

 ( 22 )  2017.06.22.

 ( 72 )  Mészáros Antal, 6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 5. (HU)

 ( 73 ) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Csomiép Ipartelep (HU)

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1255 Budapest, Pf:80. (HU)

 ( 54 )  Szádpalló

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 2/1. ábra
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 2/2. ábra

 ( 51 )  25-01

 ( 11 ) 0092582 2018.04.27

 ( 21 )  D 16 00251

 ( 22 )  2016.12.27.

 ( 72 )  Lukács Levente, 6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zs. u. 6/A. I/3. (HU)

 ( 73 )  ALMA-REND Kereskedelmi Szolgáltató Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6491/49 hrsz. (HU)

 ( 54 )  Virágláda, virágtartó

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 2/2. ábra

 

 1/3. ábra

 

 2/3. ábra

 ( 51 )  25-02

 ( 11 ) 0092581 2018.05.04

 ( 21 )  D 17 00055

 ( 22 )  2017.05.31.

 ( 72 )  Bakosné Csorba Mónika, 5903 Orosháza, Hosszú u. 10. (HU)

 ( 73 )  Bakosné Csorba Mónika, 5903 Orosháza, Hosszú u. 10. (HU)

 ( 54 ) Szolár balkonláda, napenergia által működtetett világító balkonláda, virágláda, virágcserép, kaspó szolár

 panelekkel, LED izzókkal díszítve

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 4/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 5/1. ábra

 

 3/1. ábra

 

 6/1. ábra
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 7/1. ábra

 

 8/1. ábra

 

 9/1. ábra

 ( 51 )  25-02

 11-02

 ( 11 ) 0092618 2018.09.17

 ( 21 )  D 16 00139

 ( 22 )  2016.06.13.

 ( 72 )  Berencsi Lajos, 4532 Nyírtura, Libabokor 50. (HU)

 ( 73 )  Berencsi Lajos, 4532 Nyírtura, Libabokor 50. (HU)

 ( 74 )  Velok László, 4024 Debrecen, Kossuth u. 23. (HU)

 ( 54 )  Fém épületburkoló lemezek

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 2/2. ábra

 

 2/5. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 2/3. ábra

 

 1/3. ábra

 

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 ( 51 )  25-02

 25-01

 ( 11 ) 0092604 2018.07.25
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 ( 21 )  D 16 00162

 ( 22 )  2016.06.28.

 ( 72 )  Bojti András, 1034 Budapest, Szőlő u. 25-29. II/35. (HU)

 ( 73 )  Bojti András, 1034 Budapest, Szőlő u. 25-29. II/35. (HU)

 ( 54 )  Építészeti elemek

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 2/2. ábra

 

 2/5. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 2/3. ábra

 

 1/3. ábra

 

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 ( 51 )  25-02

 25-03

 ( 11 ) 0092590 2018.06.11

 ( 21 )  D 16 00027

 ( 22 )  2016.01.28.

 ( 72 )  Ratulovszky Attila, 1031 Budapest, Nánási út 37-39. C/621. (HU)

 Szederkényi Anett, 1031 Budapest, Nánási út 37-39. C621 (HU)

 ( 73 )  Ratulovszky Attila, 1031 Budapest, Nánási út 37-39. C/621. (HU)

 Szederkényi Anett, 1031 Budapest, Nánási út 37-39. C621 (HU)

 ( 54 )  Fodrász üzlet

 ( 55 )

 

 0/NaN. ábra

 

 1/1. ábra

 

 2/1. ábra

 ( 51 )  25-03

26. OSZTÁLY - VILÁGÍTÓESZKÖZÖK, FÉNYFORRÁSOK

 ( 11 ) 0092572 2018.04.06
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 ( 21 )  D 16 00240

 ( 22 )  2016.12.19.

 ( 72 )  Lengyeltóti Zsolt, 2315 Szigethalom, Babits Mihály u. 5/3. (HU)

 ( 73 )  Lengyeltóti Zsolt, 2315 Szigethalom, Babits Mihály u. 5/3. (HU)

 ( 74 )  PATINORG Kft., 1132 Budapest, Victor Hugó u. 6-8. (HU)

 ( 54 )  Hordozható lámpa víz alatti világításhoz

 ( 55 )

 

 2/NaN. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/7. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 ( 51 )  26-02

 ( 11 ) 0092579 2018.05.23

 ( 21 )  D 17 00114

 ( 22 )  2017.11.22.

 ( 72 )  Fricska István Ferenc, 2475 Kápolnásnyék, Kutas sor 14. (HU)

 ( 73 )  Fricska István Ferenc, 2475 Kápolnásnyék, Kutas sor 14. (HU)

 ( 54 )  Gyertya

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 4/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 

 3/1. ábra
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 7/1. ábra

 

 10/1. ábra

 

 13/1. ábra

 

 16/1. ábra

 5/1. ábra

 

 8/1. ábra

 

 11/1. ábra

 

 14/1. ábra

 

 6/1. ábra

 

 9/1. ábra

 

 12/1. ábra

 

 15/1. ábra

 ( 51 )  26-04

32. OSZTÁLY - GRAFIKAI JELZÉSEK ÉS LOGÓK, FELÜLETI MINTÁZATOK, DÍSZÍTÉSEK

 ( 11 ) 0092611 2018.08.30

 ( 21 )  D 18 00052

 ( 22 )  2018.06.04.

 ( 72 )  Balikó Lajos Henri, 1078 Budapest, Hernád u. 33. I. e. 12. (HU)

 ( 73 )  Balikó Lajos Henri, 1078 Budapest, Hernád u. 33. I. e. 12. (HU)

 ( 54 )  Üveg minta
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 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 ( 51 )  32-00

A rovat 58 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Megadott formatervezési mintaoltalmak

D99



Formatervezési mintaoltalom megújítása

 ( 11 )  0087882

 ( 21 )  D 98 00511

 ( 22 )  1998.11.27.

 ( 54 )  Hordozódoboz

 ( 11 )  0088022

 ( 21 )  D 98 00499

 ( 22 )  1998.11.19.

 ( 54 )  Szikvízpalack

 ( 11 )  0088203

 ( 21 )  D 99 00017

 ( 22 )  1999.01.12.

 ( 54 )  Támfalelem

 ( 11 )  0089815

 ( 21 )  D 03 00071

 ( 22 )  2003.03.05.

 ( 54 )  Csővázas nyeregtartó szekrény műanyag borítással

 ( 11 )  0089867

 ( 21 )  D 03 00314

 ( 22 )  2003.10.15.

 ( 54 )  Adatkommunikációs készülék

 ( 11 )  0090016

 ( 21 )  D 03 00330

 ( 22 )  2003.11.11.

 ( 54 )  CD-tartó

 ( 11 )  0091272

 ( 21 )  D 08 00254

 ( 22 )  2008.10.18.

 ( 54 )  Borospalack és díszdoboz

 ( 11 )  0091312

 ( 21 )  D 08 00297

 ( 22 )  2008.12.09.

 ( 54 )  Töltőállomási munkaruházat

 ( 11 )  0092041

 ( 21 )  D 13 00095

 ( 22 )  2013.05.08.

 ( 54 )  3 dimenziós labirintus logikai játék

A rovat 9 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes formatervezési mintaoltalmi közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 11 )  0091904

 ( 21 )  D 11 00139

 ( 73 )  HD-Rotatech Kft., Balmazújváros (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 11 )  0091441

 ( 21 )  D 09 00216

 ( 73 )  FUX Zrt.,, Miskolc (HU)

 ( 74 )  Jankura János Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 11 )  0091904

 ( 21 )  D 11 00139

 ( 73 )  HD-Rotatech Kft., Balmazújváros (HU)

 ( 11 )  0092082

 ( 21 )  D 13 00180

 ( 73 )  Zentai Aladár, Sopron-Tómalom (HU)

 ( 74 )  Jankura János, Budapest

 ( 11 )  0092100

 ( 21 )  D 14 00017

 ( 73 )  Kovács Tibor, Vácegres (HU)

 ( 74 )  Jankura János, Budapest

 ( 11 )  0092239

 ( 21 )  D 14 00140

 ( 73 )  Rigó Róbert, Kiskunhalas (HU)

 ( 74 )  Jankura János Egyéni Szabadalmi Ügyvivő Iroda, Budapest

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 07 95698

 ( 220 ) 2099.04.06.

 ( 731 )  S , S (HU)

 ( 541 ) fasd

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek.

 ( 210 ) M 18 00103

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 )  City and Wine Programszervező Kft., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Batiz József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 39    Autóbuszkölcsönzés (1); autóbuszkölcsönzés (2); autóbuszok működtetése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; szállítás; utazás és utasok szállítása (1); utazás és

 utasok szállítása (2).

  41    Idegenvezetős túrák levezetése; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00197

 ( 220 ) 2018.01.22.

 ( 731 )  Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft 50%, Tokaj (HU)

 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 50%, Tokaj (HU)

 ( 740 )  Pásztor Péter Imre, Tokaj

 ( 541 ) LANDMARK TOKAJ

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    A Tokaj földrajzi árujelző termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, szőlőmust és borecet.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00198

 ( 220 ) 2018.01.22.

 ( 731 )  Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 50%, Tokaj (HU)

 Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft 50%, Tokaj (HU)

 ( 740 )  Pásztor Péter Imre, Tokaj
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( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    A Tokaj födrajzi árujelző termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, szőlőmust és borecet.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00507

 ( 220 ) 2018.02.17.

 ( 731 )  Petissimo Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Potoczky Iván, Paks

 ( 541 ) Petissimo - Kedvenceink kedvence

 ( 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; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 varratanyagok.

  31    Táplálékok és italok állatoknak.

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

 ( 210 ) M 18 00508

 ( 220 ) 2018.02.19.

 ( 731 ) Citigroup Inc. (a Corporation organized under the laws of Delaware, United States of America), New York, New

 York (US)

 ( 300 )  81394 2017.08.21. KZ

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; alkalmazotti ösztönző és

elismerési programok: a dolgozói produktivitás, teljesítmény, elismertség és munkamorál fejlesztő és jutalmazó

promóciójára és díjazására; pénzügyi termékek és szolgáltatások eladásának és használatának ösztönző díjazási

reward! és redemption! programok adminisztrációja útján történő promóciója; értékesítésének és használatának

reklámozása ösztönző díjazási-, jutalmazási- és térítési programokon keresztül; mások árui és szolgáltatásai

 értékesítésének reklámozása hitel- és betéti kártyahasználatot és ügyfélhűséget értékelő díjak promóciója.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi szolgáltatások; banki

szolgáltatások; mobilbank szolgáltatások; hitelkártya és betéti kártya szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások,

kereskedelmi és fogyasztói hitelezés és finanszírozás; értékpapír kereskedelem, kereskedelmi, konzultációs és

garanciavállalási szolgáltatások mások részére; pénzügyi és befektetési menedzsment, tervezés és tanácsadás;

befektetési banki szolgáltatások; hiteltanácsadás és információnyújtási szolgáltatások; hiteloktatással kapcsolatos

információadás; pénzügyi kutatás és információadás; befektetési alapok elektronikus átutalása, automatikus

klíring elszámoló házi szolgáltatások (ACH), hitelkártya, betéti kártya, elektronikus csekk és elektronikus
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kifizetések elektronikus feldolgozása globális számítógépes hálózaton keresztül; pénzügyi szolgáltatások,

pénzügyi tranzakciók elősegítése, kifizetési szolgáltatások, befektetési alapok elektronikus úton történő átutalása

területén; élet-, baleset-, rokkantsági és ingatlanbiztosítással és életjáradék szerződésekkel kapcsolatos

 forgalmazási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00509

 ( 220 ) 2018.02.19.

 ( 731 ) Citigroup Inc. (a Corporation organized under the laws of Delaware, United States of America), New York, New

 York (US)

 ( 300 )  81395 2017.08.21. KZ

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

 ( 541 ) CITI Welcome what's next

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; alkalmazotti ösztönző és

elismerési programok: a dolgozói produktivitás ,teljesítmény, elismertség és munkamorál fejlesztő és jutalmazó

promóciójára és díjazására; pénzügyi termékek és szolgáltatások eladásának és használatának ösztönző díjazási

reward! és redemption! programok adminisztrációja útján történő promóciója; értékesítésének és használatának

reklámozása ösztönző díjazási-, jutalmazási- és térítési programokon keresztül; mások árui és szolgáltatásai

 értékesítésének reklámozása hitel- és betéti kártyahasználatot és ügyfélhűséget értékelő díjak promóciója.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyiszolgáltatások; banki

szolgáltatások; mobilbank szolgáltatások; hitelkártya és betéti kártya szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások,

kereskedelmi és fogyasztóihitelezés és finanszírozás; értékpapír kereskedelem, kereskedelmi, konzultációs és

garanciavállalási szolgáltatások mások részére; pénzügyi és befektetésimenedzsment, tervezés és tanácsadás;

befektetési banki szolgáltatások; hiteltanácsadás és információnyújtási szolgáltatások; hiteloktatással

kapcsolatosinformációadás; pénzügyi kutatás és információadás; befektetési alapok elektronikus átutalása,

automatikus klíring elszámoló házi szolgáltatások (ACH),hitelkártya, betéti kártya, elektronikus csekk és

elektronikus kifizetésekelektronikus feldolgozása globális számítógépes hálózaton keresztül;

pénzügyiszolgáltatások, pénzügyi tranzakciók elősegítése, kifizetési szolgáltatások, befektetési alapok

elektronikus úton történő átutalása területén; élet-, baleset-, rokkantsági és ingatlanbiztosítással és életjáradék

 szerződésekkel kapcsolatosforgalmazási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00943

 ( 220 ) 2018.03.23.

 ( 731 )  HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok körében a

következő termékek: cementek és ennek körében portlandcementek, kohósalak-portlandcementek,

kohósalak-cementek, mérsékelten szulfátálló kohósalak-cementek, szulfátálló kohósalak-cementek,

kompozit-cementek és kompozit-portlandcementek, cement vízhatlanítására szolgáló vegyszerek, a festékek

kivételével mész-acetát [kalcium-acetát] mész-karbonát [kalcium-karbonát], mész-klorid [kalcium-klorid],

 mészkő keményítésére szolgáló anyagok.

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből körében a következő termékek: cementek és ennek

körében portlandcementek, kohósalak-portlandcementek, kohósalak-cementek, mérsékelten szulfátálló

kohósalak-cementek, szulfátálló kohósalak-cementek, kompozit-cementek és kompozit-portlandcementek,
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cementlapok, cementoszlopok, előregyártott emelvények, nem fémből, fazekas agyag, mész mészkő, agyag,

agyag téglákhoz, beton, bevonatok [építőanyagok], bitumen építési anyagok, burkolatok, nem fémből, építési

 célokra (1), burkolatok, nem fémből, építési célokra (2), burkolólapok építéshez, nem fémből.

 ( 210 ) M 18 00953

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)

 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 ) slow art

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 00954

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)

 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 ) slow market

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 00955

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)

 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 ) slow life

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 01003

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Komarova Jelena, Budapest (HU)

 ( 740 )  Polezsajev Jegor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Halkonzerv, kaviár, tartósított, fagyasztott, szárított; kaviárpótló.

 ( 210 ) M 18 01004

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Komarova Jelena, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Polezsajev Jegor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Halkonzerv, kaviár, fagyasztott, tartós szárított élelmiszer; kaviárpótló.

 ( 210 ) M 18 01329

 ( 220 ) 2018.04.25.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) D BION FORTE

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és gyógyászati készítmények; diétás ételek és összetevők gyógyászati

használatra; étrend kiegészítők felnőttek és csecsemők számára; tapaszok és gyógyszeres tapaszok; vitaminok és

vitamin készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők gyógyászati használatra; probiotikus baktérium

 készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 18 01342

 ( 220 ) 2018.04.26.

 ( 731 )  TechTeamer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített.

  36    Online banki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01343

 ( 220 ) 2018.04.26.

 ( 731 )  TechTeamer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FaceKom

 ( 511 )  9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített.

  36    Online banki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01471

 ( 220 ) 2018.05.14.

 ( 731 )  Morrison Bowmore Distillers Limited, Glasgow, Scotland (GB)

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

 ( 541 ) AUCHENTOSHAN

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, sörök kivételével; whisky.

 ( 210 ) M 18 01597

 ( 220 ) 2018.05.25.

 ( 731 )  Boda Márton Pál, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; peptid hatóanyagú bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai szerek; bőrápoló

kozmetikumok; szépségápoló szérumok; peptid szérumok; peptid szérumok kozmetikai alkalmazásra;

öregedésgátló szérum; öregedés elleni kozmetikumok; öregedés elleni bőrápoló készítmények; peptid

 készítmények kozmetikai célokra.

 44    Bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; kozmetikai kezelések;

három fázisban történő peptid hatóanyag bevitelre épülő kozmetikai kezelések; peptidek kombinációjának

színkód rendszerrel történő bevitelére épülő kozmetikai kezelések; intelligens peptid alapú kozmetikai kezelések;

három dimenziós bőrápolási szolgáltatások; három dimenziós bőrápolással kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; mezoterápiás kezelés; mezoterápiás kezelési szolgáltatások; tű nélküli mezoterápiás kezelés; tű

 nélküli mezoterápiás kezelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01599

 ( 220 ) 2018.05.28.

 ( 731 )  Bors Richárd, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01605

 ( 220 ) 2018.05.28.

 ( 731 )  Bálega János, Hortobágy (HU)

 Bálega Nelli, Hortobágy (HU)

 ( 740 )  dr. Koppándi Dániel, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 18 01608

 ( 220 ) 2018.05.29.

 ( 731 )  Zathureczky-Czukor Beatrix, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

  18    Bőröndök és szállító táskák; hétköznapi utcai táskák; táskák, hátizsákok táborozóknak, táskák.

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

  28    Testnevelési és sportcikkek; sporteszközök.

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01609

 ( 220 ) 2018.05.29.

 ( 731 )  Baltavári Barna, Bodajk (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Vendéglátással (élelmezéssel) kapcsolatos reklámozási, kereskedelmi és franchise szolgáltatások.

  41    Vendéglátással (élelmezéssel) kapcsolatos szakmai képzések.

  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; étel- és italellátás.

 ( 210 ) M 18 01613

 ( 220 ) 2018.05.30.

 ( 731 )  Skybaby SD Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholos italok; üdítőitalok; ízesített szénsavas italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű

italok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; energiaitalok; gyümölcslevet

tartalmazó alkoholmentes italok; izotóniás italok; koffeintartalmú energiaitalok; kávé ízesítésű üdítőitalok; nem

szénsavas üdítőitalok; sportitalok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tápanyaggal dúsított italok;

 vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 18 01614

 ( 220 ) 2018.05.30.

 ( 731 )  Skybaby SD Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) Skybaby-Enjoy the energy!

 ( 511 )  32    Alkoholos italok; üdítőitalok; ízesített szénsavas italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű

italok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; energiaitalok; gyümölcslevet

tartalmazó alkoholmentes italok; izotóniás italok; koffeintartalmú energiaitalok; kávé ízesítésű üdítőitalok; nem

szénsavas üdítőitalok; sportitalok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tápanyaggal dúsított italok;

 vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 18 01617

 ( 220 ) 2018.05.28.

 ( 731 )  dr. Szendrői Dávid Viktor, Visegrád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; árverési szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások;

szövegszerkesztési és gépírási szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyorsírási szolgáltatások; iratmásolás; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

lebonyolítása és kereskedelmi szerződések készítése; kiszervezett vállalatirányítás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szakmai önéletrajz írása mások számára; számítógépes fájlkezelés,

adatkezelés; titkársági szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

projektmenedzsment; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; jogi jegyzékek kezelésével kapcsolatos

adminisztratív szolgáltatások; szövegszerkesztés; számítógépesített szövegszerkesztés; vállalati képviseleti

 szolgáltatások; okiratok másolása.
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 36    Adóbecslések; bankügyletek lebonyolítása; biztosítási tanácsadás; biztosításközvetítés; ingatlanközvetítés;

ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés;

irodahelyiségek bérbeadása; követelésbehajtási ügynökségek; elektronikus követelésbehajtási ügynökségek;

lakások bérbeadása; lakbér beszedés; adózással kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; örökléssel kapcsolatos pénzügyi

tanácsadás; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; jövedelemadóval kapcsolatos tanácsadás

[pénzügyi]; fizetésképtelenséggel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tanácsadási

szolgáltatások magánszemélyek számára; végrendeletekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; vagyonkezeléshez

 kapcsolódó pénzügyi tanácsadás.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; domain

nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás;

internetes domain-nevek bérbeadása; jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi

felügyeleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; kutatás és fejlesztés

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; engedélyezés [jogi

szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; előadói jogokkal kapcsolatos engedélyezési szolgáltatások [jogi

szolgáltatások]; engedélyeztetési szolgáltatások áruk gyártásához kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; fényképek

használatával kapcsolatos licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmek, televíziós műsorok és videók

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; filmekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekhez,

televíziós és videó produkciókhoz kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekkel, televíziós

műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; filmes szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és

zenei produkciókkal kapcsolatos szerzői jog védelmére és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások;

fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi tanácsadás]; franchise koncepciók

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; franchise tevékenység jogi kérdéseivel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok

hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok engedélyeztetése

[jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; ipari

tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari

tulajdonjogokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi szolgáltatások; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; jogi asszisztensi szolgáltatások; jogi és igazságügyi kutató szolgáltatások a szellemi

tulajdon területén; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs

szolgáltatások; jogi közvetítési szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi segítségnyújtó

szolgáltatások; jogi szolgáltatások; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások szerződések

tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és bejegyzésével

kapcsolatban; jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi ügyekkel kapcsolatos

információs szolgáltatások; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével

és megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; műsorszórási jogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; nyilvántartási szolgáltatások [jogi]; nyomtatott anyagok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

nyomtatott anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; perekkel

kapcsolatos jogi szolgáltatások; pro bono jogi szolgáltatások; rádió- és televízió-műsorok engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; rajzfilmszereplők liszensz jogának megvásárlása [jogi szolgáltatások]; szabadalmak és

szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; számítástechnikai szoftverek

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

szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon engedélyezése a szerzői jogok

területén [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások];

szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi

tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői
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jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szerzői jogok engedélyeztetésével kapcsolatos jogi szolgáltatások;

szerzői jogok és járulékos szerzői jogok kezelésével és hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; televízió

műsorokra vonatkozó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi

szolgáltatások]; üdülési jogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások [jogi szolgáltatások];

üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegy monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyek engedélyeztetése

[jogi szolgáltatások]; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások

jogi tanácsadási célra; végrehajtói szolgáltatások (jogi szolgáltatások); végrendeletekkel kapcsolatos jogi

szolgáltatások; zenei művek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; jogi tanácsadás pályázati felhívások

megválaszolásában; közbenjárás; magánnyomozói szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai;

személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési szolgáltatások; szerzői jogok kezelése; szerzői jogok

védelme; arbitrációs szolgáltatások; munkaügyi kapcsolatokhoz kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; jogi

 tanácsadás és képviselet.

 ( 210 ) M 18 01621

 ( 220 ) 2018.05.29.

 ( 731 )  ToyoTeam Garage Autószerviz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Tóth Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; biztonsági zárak javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos

rendszerek zavarmentesítése; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű akkumulátorok

töltése; gumiabroncs centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); járművek

tisztítása; kárpitjavítás; rozsdamentesítés; járműfényezés; járműjavítás (üzemzavar); járműjavító műhelyek

(üzemanyag-utántöltés és karbantartás); járműmosás; járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása;

 járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; javítási információk; kárpitozás.

 ( 210 ) M 18 01657

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Boros Kinga, Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Koszorúk élő virágokból; koszorúk élő virágokból díszítésként; koszorúk friss növényből; koszorúk friss

növényből díszítésként; koszorúk szárított virágokból; koszorúk szárított virágokból díszítésként; koszorúk asztali

díszítési célra; kopogtatók élő virágokból; kopogtatók élő virágokból díszítésként; kopogtatók friss növényből;

kopogtatók friss növényből díszítésként; kopogtatók szárított virágokból; kopogtatók szárított virágokból

díszítésként; szárított gyógynövényekből/fűszernövényekből készült koszorúk díszítésként; ünnepi díszek élő

virágokból; ünnepi díszek friss növényből; ünnepi díszek szárított virágokból; szárított növények díszítésre;

 természetes növényzet díszítéshez; szárított növények díszítési célokra.

 41    Lakberendezéssel kapcsolatos rendezvények szervezése és lebonyolítása; lakásdekorációval kapcsolatos

rendezvények szervezése és lebonyolítása; lakásdekorációval kapcsolatos kézműves workshopok szervezése,

rendezése és lebonyolítása; koszorúkészítéssel kapcsolatos kézműves workshopok szervezése, rendezése és

 lebonyolítása.

 42    Beltéri dekoráció tervezése; lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők];

 tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 18 01720

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2746



 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  Miguel Torres S.A., Vilafranca del Penedés (Barcelona) (ES)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) CONDE DE SUPERUNDA

 ( 511 )   33    Alkoholos italok (sörök kivételével); borok; likőrök; szeszes italok; brandy, borpárlat.

 ( 210 ) M 18 01739

 ( 220 ) 2018.06.08.

 ( 731 )  Szabados Szilveszter, Szeged (HU)

 ( 541 ) Szilveszter Photo

 ( 511 )   40    Fényképészeti képfeldolgozás; fényképészeti retusálás.

  41    Fényképészet; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet.

 ( 210 ) M 18 01742

 ( 220 ) 2018.06.08.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) Neospotix

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 01743

 ( 220 ) 2018.06.08.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) Az agrárium patikája

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 01744

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Császárkalács

 ( 511 )   30    Kalácsok.

 ( 210 ) M 18 01745

 ( 220 ) 2018.06.08.

 ( 731 )  SIRIUS PRODUKT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Dóra ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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 ( 210 ) M 18 01746

 ( 220 ) 2018.06.08.

 ( 731 )  SIRIUS PRODUKT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Dóra ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 01747

 ( 220 ) 2018.06.08.

 ( 731 )  SIRIUS PRODUKT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Dóra ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 01750

 ( 220 ) 2018.06.09.

 ( 731 )  Doktor-Alarm Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Mikula Ferenc, Szeged

  

( 554 )

 ( 511 ) 9    Digitális tárolási média; médiaeszközök összekapcsolására szolgáló adapterek; digitális média adatfolyamos

sugárzását lehetővé tevő eszközök; adókészülékek [távközlés]; biztosítékok [távközlési berendezésekhez];

csatlakozók távközlési berendezésekhez; elektromos távközlési készülékek; hordozható távközlési készülékek;

hordható távközlési berendezések; elektronikus távközlési berendezések; távközlési adókészülékek; távközlési

berendezések; távközlési felszerelés; távközlési hálózatok; távközlési jelfeldolgozó készülékek; távközlési

központok; mobil távközlési berendezések; mobil távközlési kézibeszélők; mobil rádióhálózatokban használt

 távközlési berendezések.

 37    Építőipari szolgáltatások; építőiparral kapcsolatos információk nyújtása; építőipari szaktanácsadási és

tájékoztatási szolgáltatások; mechanikai emelési szolgáltatások az építőipar számára; építőipari felszerelések

 javítása vagy karbantartása; építőipari gépek és berendezések javítása vagy karbantartása.

 42    Nem orvosi, ultrahangos képalkotási szolgáltatások; orvosi és gyógyszerészeti kutató szolgáltatások; orvosi

 technológiák tervezése és fejlesztése; biztonsággal kapcsolatos technikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 01751

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Kapitány Róbert, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ABIGÉL
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 ( 511 )  43    Idősek otthona; idősotthonok [nyugdíjasotthonok]; szobák bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként;

 nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára.

 44    Betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; egészségügyi ellátás;

humán egészségügyi ellátás; bentlakásos egészségügyi ellátás; hospice ellátás, elfekvők, idősek ápolása; idős

 emberekkel kapcsolatos életvezetési [egészségügyi] tanácsadás; szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások.

  45    Társaság biztosítása idős és fogyatékos személyek számára.

 ( 210 ) M 18 01811

 ( 220 ) 2018.06.13.

 ( 731 )  REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Turcsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) REGIO JÁTÉK, ahol minden nap gyereknap!

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; on-line nem letölthető videók biztosítása;

 sorsjátékok lebonyolítása; videoszalagok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 18 01819

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  dr. Horváth-Tanka Enikő Linda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csaba Anita, Budapest

  
( 546 )

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

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

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 01828

 ( 220 ) 2018.06.14.

 ( 731 )  Simon László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek, asztali vizek, szénsavas vizek, szénsavmentes vizek, ízesített vizek és ásványvíz alapú

 üdítőitalok.

 ( 210 ) M 18 01866

 ( 220 ) 2018.06.15.

 ( 731 )  Inotai-Belatiny Katalin Nicolette, Budapest (HU)

 ( 541 ) Belatiny

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 18 01871

 ( 220 ) 2018.06.18.

 ( 731 )  Danubius Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 01872

 ( 220 ) 2018.06.18.

 ( 731 )  Danubius Zrt., 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 01873

 ( 220 ) 2018.06.18.

 ( 731 )  Disztós Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Staub Timea, Budapest

 ( 541 ) PISTABÁ

 ( 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).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01876

 ( 220 ) 2018.06.18.

 ( 731 )  Duoverzió Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pinkert László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Kábeltartó állványok [szerkezetek] fémből.

9    Vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; elektromos elosztódobozok, elosztószekrények;

 elágazódobozok elektromos vezetékekhez; kapcsolók, elektromos.

 ( 210 ) M 18 01877
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 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  Profi Tető Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., 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).

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

 ( 210 ) M 18 01878

 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  Horváth-Kopányi Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékkártyák; játékok, játékszerek; társasjátékok.

 41    Szemináriumok szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; karrier tanácsadás [oktatás]; munkavállalók

képességfejlesztésének biztosítása; képzés a munkaügyi kapcsolatok területén; képzés a munkavállalói

képességekkel kapcsolatban; csapatépítés (oktatás); oktatótanfolyamok lebonyolítása; oktató játékok szervezése;

szabadidős és képzési szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; kulturális szolgáltatások; képzés a

 kommunikációs technikákkal kapcsolatban; személyiségfejlesztő tréningek, szolgáltatások.

  44    Pszichológiai szolgáltatások; meditációs tréning.

 ( 210 ) M 18 01879

 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  Horváth-Kopányi Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SzínHatÁs

 ( 511 )   28    Játékkártyák; játékok, játékszerek; társasjátékok.

 41    Szemináriumok szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; karrier tanácsadás [oktatás]; munkavállalók

képességfejlesztésének biztosítása; képzés a munkaügyi kapcsolatok területén; képzés a munkavállalói

képességekkel kapcsolatban; csapatépítés (oktatás); oktatótanfolyamok lebonyolítása; oktató játékok szervezése;

szabadidős és képzési szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; kulturális szolgáltatások; képzés a

 kommunikációs technikákkal kapcsolatban; személyiségfejlesztő tréningek, szolgáltatások.

  44    Pszichológiai szolgáltatások; meditációs tréning.

 ( 210 ) M 18 01881

 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)
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( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 01887

 ( 220 ) 2018.06.20.

 ( 731 )  Szilágyi Szabolcs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tankönyvek; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott anyagok oktatási célokra.

 35    Promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; videofelvételek készítése

 marketing célokra; videofelvételek készítése reklámozási célokra; videofelvételek készítése reklámcélokra.

 41    Nevelés, szakmai képzés, tankönyvek kiadása; hang- és/vagy videofelvételek készítése; tanítási és oktatási

 anyagok (kivéve készülékek, berendezések).

 ( 210 ) M 18 01888

 ( 220 ) 2018.06.20.

 ( 731 )  EUROTEL-21 Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépes szoftverek, számítógépek.

  35    Reklámozás, on-line, offline szolgáltatások.

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

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

 ( 210 ) M 18 01889

 ( 220 ) 2018.06.20.

 ( 731 )  Steel-Transz Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Acélhuzalok, acéllemezek, acél nyers, vagy félig megmunkált állapotban, acélötvözetek, öntött acél, melegen

 hengerelt acélrudak, acélrudak, betonacél, acélháló, drótháló.

 35    Áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése, kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók
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 tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára.

  39    Fuvarozás, áruszállítás, vasúti szállítás, vízi járművel történő szállítás.

 ( 210 ) M 18 01891

 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  Lakatos Márton E.V., Madaras (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos keserű aperitifek; gyomorkeserű [bitter] italok; gyógynövény likőrök; előre kikevert

 szeszesitalok; égetett szeszesitalok.

 ( 210 ) M 18 01892

 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  BiOrganik Online Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 01893

 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  BiOrganik Online Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 01971

 ( 220 ) 2018.06.26.

 ( 731 )  Vas Károly, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fémből készült béléscsövek építési célra.

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

szolgáltatás); béléscsövek felszerelése csővezetékekre; csővezetékek építése és karbantartása; csővezetékek

javítása; csővezetékek karbantartása; csővezetékek szerelése és javítása; csővezetékek szervizelése; csővezetékek

 szigetelése; csővezetékek, vízvezetékek szervizelése; csővezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák.

 ( 210 ) M 18 01972

 ( 220 ) 2018.06.26.

 ( 731 )  VEGYIMAX Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) DEZIN

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 18 01974

 ( 220 ) 2018.06.26.

 ( 731 )  VEGYIMAX Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

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

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

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

 szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 ( 210 ) M 18 01977

 ( 220 ) 2018.06.26.

 ( 731 )  VEGYIMAX Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) SZISZI

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

 szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

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

 berendezések.

 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.

 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.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
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 ( 210 ) M 18 01983

 ( 220 ) 2007.08.23.

 ( 731 )  Dietzel Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)

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

 ( 541 ) HFT

 ( 511 ) 6    Elektromos csövek, csövek és rugalmas csövek fémből, karmantyúk, ívek és könyökcsövek fémből,

 csőelágazások fémből, csőbilincsek és kapcsok fémből, fém összekötő elemek.

9    Karmantyúk, kapcsolópultok (elektromosság), kapcsolótáblák, elosztó szekrények, elektromos csatolások,

elágazó dobozok (elektromosság), csatlakozó dobozok, csatlakoztató táblák, elektromos vezetékek csatlakoztató

 elemei, kapcsos sínek, csatlakoztató niplik.

 17    Rugalmas (hajlékony) elektromos csövek, csövek és rugalmas csövek, nem fémből, elektromos

 szerelvényekhez, csőszerelvények, nem fémből, csavarok, nem fémből.

 19    Merev elektromos csövek, csövek és rugalmas csövek, nem fémből, elektromos szerelvényekhez:

 csőelágazások, karmantyúk, ívek, könyökcsövek, csőbilincsek és kapcsok, nem fémből.

 ( 210 ) M 18 02005

 ( 220 ) 2018.06.29.

 ( 731 )  Sebők Sándor, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Közlekedési információ.

 ( 210 ) M 18 02008

 ( 220 ) 2018.07.02.

 ( 731 )  dr. Hack Petra, Leányvár (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02020

 ( 220 ) 2018.07.03.

 ( 731 )  Aston Catering Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Baluka László Tamás, Budapest

 ( 541 ) ASTON Catering

 ( 511 )   43    Catering étel- és italszolgáltatás.
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 ( 210 ) M 18 02084

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  HAJDÚHÚS 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari vagy háztartási

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

 klisék.

  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 02085

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  Szilvásy Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.

 41    Rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása; filmgyártás, forgalmazás; versenyek és díjkiosztók

 szervezése; sportrendezvények, versenyek szervezése.

 ( 210 ) M 18 02104

 ( 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 02112

 ( 220 ) 2018.07.10.

 ( 731 )  Kovács Tamás, Csopak (HU)

 ( 541 ) Gléda Vendéglő

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

 ( 210 ) M 18 02218
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 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) MAGNEMIX

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 02219

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Erdős Anett, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02220

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02221

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Árendás Bálint Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-György Anita, Budapest

 ( 541 ) Fitt4Fun

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02224

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Szigeti Zoltán, Solymár (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02225

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Szigeti Zoltán, Solymár (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02226

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Szigeti Zoltán, Solymár (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02228

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  DOWNTOWN RAZOR Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BÁTKI Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   44    Fodrászat; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02231

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

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

 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 02232

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Verdes János, Nyíradony (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) b&wtips

 ( 511 )  41    Sporthíradás; sportokkal kapcsolatos információnyújtás; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások;

sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; tudósítás sporteseményekről honlapokon keresztül; sporttal

 kapcsolatos hírek és információ szolgáltatása globális számítógépes hálózaton keresztül; blogírás.

 ( 210 ) M 18 02233

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Mihácsi Judit, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; órák és más időmérő eszközök.

  16    Nyomdaipari termékek; fényképek; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 02235

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  dr. Grafné Huszák Ágnes, Budaörs (HU)

 ( 541 ) GYEREK-BEREK

 ( 511 )   41    Foglalkozások gyerekeknek.

 ( 210 ) M 18 02236

 ( 220 ) 2018.07.25.
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 ( 731 )  Honosi Gábor, Tatabánya (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás.

  41    Főzéssel kapcsolatos tanfolyamok; főzőtanfolyamok szervezése és lebonyolítása.

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

ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel előkészítés; étel és

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; ételekés

italok felszolgálása; ételekés italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételekés italok felszolgálása

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és 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 02237

 ( 220 ) 2018.07.25.

 ( 731 )  PANARINI HUNGÁRIA Kft., Zalacsány (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Fagyasztott főtt hal; fagyasztott hal; fagyasztott haltermékek; feldolgozott halak; feldolgozott halikra;

feldolgozott haltermékek emberi fogyasztásra; főtt és szárított hal; főtt, füstölt, szárított halforgács [katsuo-bushi];

főtt hal; füstölt hal; füstölt halas krém; hal, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halból készült

hűtött ételek; halételek; halfilé; halikra, elkészítve; halikrák emberi fogyasztásra; halkivonatok; halkocsonyák;

halkolbászok; halkonzerv; halkonzervek; halkrém; halliszt emberi fogyasztásra; halpástétomok; halpogácsák;

halsűrítmények; halszeletek; pácolt hal; sózott hal; szárított hal; szárított halhús; szárított, őrölt hal; tartósított hal;

 üveges haltermékek.

  31    Élő hal emberi fogyasztásra; élő hal étkezési célra; halikra.

  40    Halfüstölés; halfeldolgozás; halak füstölése.

 ( 210 ) M 18 02240

 ( 220 ) 2018.07.25.

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

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklám ügynökség hirdetési szolgáltatásai;

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,

 reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztüli; interaktív televíziósugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós

közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció

biztosítása televíziós átvitel útján ; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok

közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; tv programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós

információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok

közvetítése; televízióstreaming interneten keresztüli; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók

működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása,

átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások;

internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes video streaming

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

adatfolyam]; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a

számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; video-on-demand szolgáltatások; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy video közvetítés távközlés

útján ; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;

telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára;

 távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio-

és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás iptv-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok

formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós

hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató

szolgáltatások. videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő

szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;

szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

 mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 210 ) M 18 02241

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2762



 ( 220 ) 2018.07.25.

 ( 731 )  SANOFI, Paris (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti termékek, vitaminok és étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 02247

 ( 220 ) 2018.07.25.

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

 ( 740 )  Dr. Sóvári Botond, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 18 02279

 ( 220 ) 2018.07.30.

 ( 731 )  Holhós és Társa Kaputechnika Kft., Rétság (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása;

megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók

számára; piacelemzési szolgáltatások áruk elérhetőségével kapcsolatban; piacelemzési szolgáltatások áruk

értékesítésével kapcsolatban; online reklámozás; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; promóciós szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek és

szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; fém garázskapukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nem fém garázskapukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; elektromos ajtónyitókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus ajtónyitókkal

 kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02368

 ( 220 ) 2018.08.08.

 ( 731 )  Balda Gabriella, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); ékszerek, amelyek alkotóelemei megszilárdított

preparált anyatejet tartalmaznak; ékszerek, amelyek alkotóelemei preparált babahajat tartalmaznak; ékszerek,

amelyek alkotóelemei preparált köldökcsonkot tartalmaznak; ékszerek, amelyek alkotóelemei preparált placentát

 tartalmaznak.

 35    Ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos

 reklámszolgáltatások.

  40    Ékszerek öntése; ékszerkészítés.
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 ( 210 ) M 18 02418

 ( 220 ) 2018.08.14.

 ( 731 )  Terragro Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; talajjavító készítmények; talajjavítók;

talajkondicionáló vegyi termékek; mikroorganizmus készítmények/kultúrák nem humán és állatgyógyászati

használatra; mikrobiológiai készítmények mezőgazdasági célra; cellulózbontó mikrobiológiai készítmények;

 gyógyszeralapanyagok, és segédanyagok (vegyi termékek).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; kártékony

állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek); peszticidek

(kártevő irtószerek); növény védőszerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; biológiai készítmények állatgyógyászati

 vagy mezőgazdasági használatra; gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 02488

 ( 220 ) 2018.08.27.

 ( 731 )  Nagykálló-TÉSZ Kft., Nagykálló (HU)

 ( 740 )  Takács Szabolcs, Nagykálló

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Almalekvár, almapüré, almapép és alma gyümölcshús, almahéj, almamag alapú feldolgozott termékek.

  31    Alma, friss gyümölcs.

  33    Alkoholtartalmú italok, pálinka.

 ( 210 ) M 18 02510

 ( 220 ) 2018.08.28.

 ( 731 )  Ye Zhenyong, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02546

 ( 220 ) 2018.08.31.

 ( 731 )  HRBM Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )   25    Kalapáruk; lábbelik; ruházati cikkek.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások;

üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a

következő árukkal kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal

kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos

katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati

cikkek; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a következő árukkal kapcsolatos televíziós

kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos televíziós kiskereskedelmi

szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos televíziós kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati

 cikkek.

 ( 210 ) M 18 02606

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) JAKUPCSEK plusz!

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02608

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2765



  
( 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).

  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 02609

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  Horizont Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok, hordozható fémszerkezetek.

 19    Nem fém építőanyagok, nem fémből készült hordozható szerkezetek, építőkövek, épületek nem fémből,

falicsempék nem fémből, farostlemez építéshez, habarcs, járólapok, gerendák, keretek nem fémből, készházak,

mobil épületek, nem fém konzolok és oszlopok építéshez, padlóburkolatok, pallók, parketta, redőny, téglák,

 áthidalók és gerendák nem fémből, tetőfedő elemek, zsindelyek, spaletták.

 37    Építkezés; épületek, épületek részeivel és berendezéseivel kapcsolatos javítások; épületelemek és épület

belső és külső építőelemeinek, épületgépészeti berendezéseivel, szerelésével kapcsolatos szolgáltatások; építés;

építési tanácsadó szolgáltatások; épületszigetelés; tetőfedő munkák és épület szigetelési és tetőfedési tanácsadás;

 műszaki szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 18 02610

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  Horizont Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok, hordozható fémszerkezetek.

 19    Nem fém építőanyagok, nem fémből készült hordozható szerkezetek, építőkövek, épületek nem fémből,

falicsempék nem fémből, farostlemez építéshez, habarcs, járólapok, gerendák, keretek nem fémből, készházak,

mobil épületek, nem fém konzolok és oszlopok építéshez, padlóburkolatok, pallók, parketta, redőny, téglák,

 áthidalók és gerendák nem fémből, tetőfedő elemek, zsindelyek, spaletták.

 37    Építkezés; épületek, épületek részeivel és berendezéseivel kapcsolatos javítások; épületelemek és épület

belső és külső építőelemeinek, épületgépészeti berendezéseivel, szerelésével kapcsolatos szolgáltatások; építés;
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építési tanácsadó szolgáltatások; épületszigetelés; tetőfedő munkák és épület szigetelési és tetőfedési tanácsadás;

 műszaki szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 18 02630

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  LLC Investment Vagyonkezelő és Befektető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GASZTVITÁL FITT

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek és anyagok.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, webshop, internetes értékesítés.

  43    Üzemi konyha és éttermi vendéglátás, élelmezés, étkeztetés, ételkihordás, szállítás.

 ( 210 ) M 18 02631

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  LLC Investment Vagyonkezelő és Befektető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek és anyagok.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  43    Üzemi konyha és éttermi vendéglátás, élelmezés, étkeztetés, ételkihordás, szállítás.

 ( 210 ) M 18 02633

 ( 220 ) 2018.03.07.

 ( 731 )  SZSZBMFÜ Nonprofit Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási információs szolgáltatások; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; elektronikus kiadványszerkesztés; idegenvezetős túrák levezetése; nem reklámcélú

 szövegek publikálása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 210 ) M 18 02641

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  CONCORDIA KÖZRAKTÁR Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Feldolgozott gabonamagvak.

  31    Magvak [gabona]; nyers olajmagvak; állati takarmány.
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  42    Minőségellenőrzés és -vizsgálat.

 ( 210 ) M 18 02754

 ( 220 ) 2018.09.20.

 ( 731 )  Space Apps Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Gere Dávid, Budapest

 ( 541 ) BeeBox

 ( 511 )  9    Megfigyelő műszerek.

  42    Számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring].

 ( 210 ) M 18 02765

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  Viresol Keményítő és Alapanyaggyártó éa Forgalmazó Kft., Visonta (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Anett, Visonta

 ( 541 ) NVG

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági termékek, komposzt, trágyák, műtrágyák, biológiai készítmények; ipari és tudományos

 felhasználásra.

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 18 02766

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  Viresol Keményítő és Alapanyaggyártó éa Forgalmazó Kft., Visonta (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Anett, Visonta

 ( 541 ) VireFeed

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági termékek, komposzt, trágyák, műtrágyák, biológiai készítmények; ipari és tudományos

 felhasználásra.

 ( 210 ) M 18 02767

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  Viresol Keményítő és Alapanyaggyártó éa Forgalmazó Kft., Visonta (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Anett, Visonta

 ( 541 ) VireStar

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 18 02768

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  Viresol Keményítő és Alapanyaggyártó éa Forgalmazó Kft., Visonta (HU)
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 ( 740 )  dr. Tóth Anett, Visonta

 ( 541 ) VireDex

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 18 02779

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  APX Hungary Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) MOVEX

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 18 02780

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  QIANJIANG-KEEWAY (EURÓPA) Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) E ZI

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

 ( 210 ) M 18 02787

 ( 220 ) 2018.09.22.

 ( 731 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Marslakócskák PROimun

 ( 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.

 ( 210 ) M 18 02989

 ( 220 ) 2018.10.15.

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

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 02990

 ( 220 ) 2018.10.15.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 02991

 ( 220 ) 2018.10.15.

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

 ( 541 ) SUPRASTIGEL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 02992

 ( 220 ) 2018.10.15.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 03085

 ( 220 ) 2018.10.25.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők, étrend-kiegészítők kapszulák formájában, táplálék-kiegészítők, táplálék-kiegészítők

 kapszulák formájában.

 ( 210 ) M 18 03086

 ( 220 ) 2018.10.25.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők, étrend-kiegészítő italpor edzés előtti alkalmazásra, táplálék-kiegészítők,

 táplálék-kiegészítő italpor edzés előtti alkalmazásra.

A rovat 112 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  226.351

 ( 151 )  2018.11.28.

 ( 210 )  M 18 02863

 ( 220 )  2018.10.02.

 ( 732 )  Chemor Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NAF

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra (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).

 ( 111 )  226.375

 ( 151 )  2018.11.28.

 ( 210 )  M 18 02525

 ( 220 )  2018.08.29.

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás); bankügynöki tevékenység.

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

 információk nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs szolgáltatások.

 ( 111 )  226.509

 ( 151 )  2018.11.28.

 ( 210 )  M 18 03221

 ( 220 )  2018.10.30.

 ( 732 )  Club Play Party Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Bőrruházat, felsőruházat, hosszúnadrágok, ingek, jelmezek, kabátok, dzsekik, kalapáruk, lábbelik,

mellények, műbőr ruházat, nyakkendők, öltönyök, övek, papucsok, pólók, pulóverek, rövid ujjú ingek, ruházati

cikkek, sálak, sapkák, strandruházat, szoknyák,szövetkabátok, felöltők, tornacipők, trikók, vállkendők,

 nagykendők, zoknik.

 41    Bálok szervezése, digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető], diszkók szolgáltatásai,
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divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, éjszakai klubok, élő előadások bemutatása, hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása,karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése, lemezlovas [DJ] szolgáltatások,partik tervezése [szórakoztatás],

 stúdiószolgáltatások, szépségversenyek szervezése,szórakoztatási szolgáltatások, zenei produkciók.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, kávéházak, terembérlés

 találkozókhoz [tárgyalótermek], vendéglátás.

 ( 111 )  226.510

 ( 151 )  2018.11.28.

 ( 210 )  M 18 03222

 ( 220 )  2018.10.30.

 ( 732 )  NEGRO CREOL Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Bőrruházat, felsőruházat, hosszúnadrágok, ingek, jelmezek, kabátok, dzsekik, kalapáruk, lábbelik,

mellények, műbőr ruházat, nyakkendők, öltönyök, övek, papucsok, pólók, pulóverek, rövid ujjú ingek, ruházati

cikkek, sálak, sapkák, strandruházat, szoknyák,szövetkabátok, felöltők, tornacipők, trikók, vállkendők,

 nagykendők, zoknik.

 41    Bálok szervezése, digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető], diszkók szolgáltatásai,

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, éjszakai klubok, élő előadások bemutatása, hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása,karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése, lemezlovas [DJ] szolgáltatások,partik tervezése [szórakoztatás],

 stúdiószolgáltatások, szépségversenyek szervezése,szórakoztatási szolgáltatások, zenei produkciók.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, kávéházak, terembérlés

 találkozókhoz [tárgyalótermek], vendéglátás.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 18 01932

 ( 220 ) 2018.06.21.

 ( 731 )  SP Pharma Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VALINDA

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

használatra; macskagyökér kivonatot tartalmazó készítmények gyógyászati célokra, étrendkiegészítők,

 gyógyszerek.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  225.515

 ( 151 )  2018.08.30.

 ( 210 )  M 17 04009

 ( 220 )  2017.12.15.

 ( 732 )  Noske Róbert, Ráckeve (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Kertészeti termékek.

  31    Kertészeti, erdészeti termékek és magok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  225.689

 ( 151 )  2018.09.19.

 ( 210 )  M 17 01964

 ( 220 )  2017.06.16.

 ( 732 )  Hello Body Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zakar Zoltán ügyvéd, Dr. Zakar Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Mogyorókrém.

 ( 111 )  225.690

 ( 151 )  2018.09.20.

 ( 210 )  M 17 01607

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  Economic Electrical, Cairo (EG)

 ( 740 )  dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Kapcsolók, elektromos dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások (elektromos csatlakozások) elektromos

csatolások; relék, elektromos; elektromos kábelek; mágneses huzalok, mágneshuzalok; frekvenciamérők;

életmentő készülékek és felszerelések; tűzoltófecskendők; tűzoltó szivattyúk; sebességjelzők; elektromos

induktorok; invertek, áramátalakítók (elektromosság); jelzőlámpák; világító jelek; neon világítások; nyomásmérő

eszközök; szintező műszerek; túlfeszültség korlátozók; parkolóórák; világító vagy mechanikai jelzések; szondák

tudományos használatra; huzalcsatlakozók (elektromosság); elektromos zárak; jelzősípok; szirénák; távirányító

készülékek; időregisztráló készülékek; voltmérők; biztosíték huzalok; betörésgátló riasztó készülékek; világító

jeladók; napelemek, szolár akkumulátorok; szigetelt rézhuzalok; elektromos ajtócsengők; optikai szálak

(üvegszálak); fényerő-szabályozók, elektromos; mágneses kódolók; modemek; füstjelző berendezések;

elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; tűzoltó sprinkler-rendszerek; indítókábelek motorokhoz; optikai szálak

(üvegszálak); világítástechnikai ballasztok( áramkorlátozó elemek); túlfeszültség levezetők, villámhárítók;

tűzoltótömlők; áramlásmérők, fogyasztásmérők; tűzoltókészülékek; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek

 egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz.

 11    Villanykörték, lámpák, vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez (szaniterberendezésekhez),

vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez (szaniterberendezésekhez), vízelosztó berendezések, világító

 berendezések és készülékek, szintszabályozó szelepek tartályokhoz; LED-diódás világító berendezések.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2774



 ( 111 )  225.784

 ( 151 )  2018.10.03.

 ( 210 )  M 17 03016

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  Angyal Zoltán, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  226.017

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 00396

 ( 220 )  2018.02.08.

 ( 732 )  Aprít-Hungary Bt., Kisvárda (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, konzervek, zöldség konzervek,

 gyümölcs konzervek, savanyúságok, savanyított zöldségek, gyümölcspépek.

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

 krém, paradicsomos padlizsán krém, lecsó.

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

 gránátalmalé, répalé, fekete áfonyalé, sütőtöklé, nyírfanedv.

 ( 111 )  226.018

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 00385

 ( 220 )  2018.02.07.

 ( 732 )  Almásy Csilla, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Atlétatrikók; csípőszorítók; felsőruházat; hosszúnadrágok (1); izzadságfelszívó alsóruházat; legging

 nadrágok, cicanadrágok; pólók; sapkák; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat.

  28    Súlyzók (1), testedző berendezések; tornaeszközök.

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

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek

 kivételével; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; táboroztatás; testnevelés; tornatanítás.

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

 ( 111 )  226.019

 ( 151 )  2018.10.18.
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 ( 210 )  M 18 00284

 ( 220 )  2018.01.26.

 ( 732 )  Csifári Máté 45%, Budapest (HU)

 Somodi Bertold 55%, Budapest (HU)

 ( 541 )  ULTRA COLOR PARTY

 ( 511 )  2    UV festékek, festékek, festékporok.

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

  41    Kulturális tevékenységek, zenés-táncos rendezvények.

 ( 111 )  226.022

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 00630

 ( 220 )  2018.02.27.

 ( 732 )  Roza Károly, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Reti Hungary Kft.

 ( 511 ) 6    Acélhuzalok; acélrudak; acélszalag; alumínium huzal; bilincsek; cölöpök fémből; csőbilincsek; konzolok

építményekhez; dróthálók; drótkötelek; sodronykötelek; fém építőanyagok; fémáruk; fémlácok; fémszövetek;

fémhálók; fém csavarok; fémhuzalok; fémszalag feszítőelemek; fémoszlopok; fémrudak; kerítések fémből;

kerítésfonatok; kerítésoszlopok fémből; kötélvégelzárók; csatlakozók fémből; szögesdrótok; lakatosipari

 termékek; egyéb fémtermékek, melyek nem tartoznak más osztályokba.

 35    Fémek, színesfémek, fémből készült termékek, targoncák, szerszámok kereskedelme, reklámozása és az

 ezzel kapcsolatos adminisztrációs és irodai munkák.

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

 elvégzése; fémek bevonása.

 ( 111 )  226.023

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 00627

 ( 220 )  2018.02.27.

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

 ( 541 )  PHOSFERT

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

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

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

 ( 111 )  226.024

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 00626

 ( 220 )  2018.02.27.

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

 ( 541 )  LIMEFERT

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

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

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

 ( 111 )  226.025

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 00874
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 ( 220 )  2018.03.20.

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

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

  ( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, baromfi, húskészítmények, sonka, virsli, felvágottak.

 ( 111 )  226.027

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 17 04082

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  M.E.N.T.O.N. Jobs Munkaerő-kölcsönző Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Munkaerő-kölcsönzés; munkaerő-közvetítés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás; munkaerő-toborzás.

 ( 111 )  226.030

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 17 03499

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  Cloudsoltech Kft., Debrecen (HU)

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

 ( 541 )  EEZYOO

 ( 511 )  35    A közszektor cégeinek üzletvezetéséhez kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; a reklámok

közönségre gyakorolt hatásának értékelése; a reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése; a

személyzet menedzselése és foglalkoztatási szaktanácsadás; a személyzet tevékenységének megtervezése;

adásvételi szerződések készítése harmadik felek számára; adatátírás; adatbázis alapú készlet helymeghatározási

szolgáltatások; adatbázis alapú raktárkezelés; adatbázis menedzsment; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási

szolgáltatások; adatbeviteli szolgáltatások; adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; adatfeldolgozás üzleti

célú adatgyűjtéshez; adatfeldolgozás vállalkozások számára; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó tájékoztató

szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások a szállítás terén; adatfeldolgozási

szolgáltatások az egészségügy terén; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; adatfeldolgozással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos információk biztosítása;

adatfeldolgozással kapcsolatos konzultáció; adatfeldolgozással kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások;

adatfeldolgozó személyzettel kapcsolatos munkaközvetítői tanácsadás; adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások;

adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkezelési szolgáltatások; adatkinyerési

szolgáltatások; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; adatok összeállítása [mások számára]; adatok rendszerezése számítógépes adatbázisokban;

adatrögzítés és -feldolgozás; adminisztrációs adatfeldolgozás; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások;

adminisztratív segítségnyújtás gyógyszerkészletek kezeléséhez gyógyszertáraknak; ajándéknyilvántartási

szolgáltatások; alkatrészek raktárkészletének kezelése gyártók és szállítók számára; álláshirdetés; apróhirdetések;

apróhirdetési szolgáltatások; árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra; árelemzés; árelemző szolgáltatások;

árösszehasonlító szolgáltatások; áru és szolgáltatás vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos szerződések

közvetítése; árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra;

árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; árubeszerzés

másik vállalkozás megbízásából; árubeszerzéssel és -értékesítéssel kapcsolatos szerződések tárgyalása;

árubeszerzéssel kapcsolatos tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos
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reklámszolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping

szolgáltatások számára is; áruk és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; áruk és

szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, bankkártyás vásárlás utáni jutalompontok által; áruk és

szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós

vetélkedőkkel; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; áruk leltározása; áruk mások

megbízásából történő vásárlásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; árukkal és szolgáltatásokkal

kapcsolatos fogyasztói adatok nyújtása; áruvásárlás lebonyolítása harmadik feleknek; árvizsgálatok; audio

és/vagy vizuális bemutatók készítése cégek részére; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

promóciós szolgáltatások; automatikus újrarendelési szolgáltatás vállalatok számára; automatizált

adatfeldolgozás; az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos statisztikák összeállítása; benchmarking

szolgáltatások [üzletszervezési gyakorlatok értékelése]; benchmarking [üzletszervezési gyakorlatok értékelése];

cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; cégek működtetéséhez kapcsolódó professzionális üzleti

szaktanácsadás; céginformációk kutatása; célzott marketing; címjegyzékek, telefonkönyvek összeállítása globális

számítógépes hálózaton vagy az interneten történő közzététel céljából; címlisták készítése közvetlen postai úton

reklámozó szolgáltatásoknak [nem eladáshoz]; címlisták összeállítása; címzett reklámküldemények terjesztése

ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; digitális hálózatok útján nyújtott marketing

szolgáltatások; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; digitális reklámszolgáltatások; díjszabással kapcsolatos

tájékoztató és tanácsadó szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; direkt marketingre vonatkozó

konzultáció; dokumentumok készítése; dolgozói nyilvántartási szolgáltatások; e-kereskedelemmel kapcsolatos

információnyújtás és tanácsadás; egészségklubok működtetésével kapcsolatos tanácsadás; egészségügyi állapotok

társadalmi tudatosításával kapcsolatos reklámszolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási,

értékesítési promóciók; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás biztosítása; eladási

módszerekkel kapcsolatos információnyújtás; eladási promóciós szolgáltatások, nevezetesen különböző

távközlési szolgáltatók összegyűjtése, hogy mások ezeket a szolgáltatásokat kényelmesen meg tudják tekinteni és

vásárolni; eladási reklámozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; eladásösztönzéssel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozás; elektronikus adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon

keresztül, reklám- és eladási célokra; elektronikus készletkezelési szolgáltatások; elektronikus kommunikációs

hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; elektronikusan továbbított információk összegyűjtése

és rendszerezése; élelmiszerek postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; előadások,

prezentációk rendezése üzleti célokra; előadások, prezentációk rendezése kereskedelmi célokra; előadások,

prezentációk szervezése reklámozási célokra; előadások, prezentációk szervezése kereskedelmi célokra; előfizetés

információs médiacsomagra; előfizetések távközlés útján nyújtott adatbázis-szolgáltatásokra; engedményeket

vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; értékesítési adminisztráció;

értékesítési bemutatók; értékesítési elemzések készítése; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok

szervezése, működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja;

értékesítési kimutatások kezelése; értékesítési menedzsment-szolgáltatások; értékesítési módszerekkel

kapcsolatos adminisztráció; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóció

privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése révén; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési

pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós ösztönző programok adminisztrációja; értékesítési

promóciós szolgáltatások; értékesítési személyzet irányítása; értékesítési technikákkal és értékesítési

programokkal kapcsolatos konzultáció; értékesítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; értékesítő és

marketingszemélyzet toborzása; eseménymarketing; éttermek létrehozásával kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; éttermek működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; fogyasztói hűség- és

ösztönzőprogramok adminisztrációja; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; fogyasztói hűségprogramok
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szervezése és vezetése; fogyasztói indexek számítógépesített összeállítása; fogyasztói kutatások; fogyasztói

reakciók elemzése; fogyasztói termék tanácsadás; fogyasztói termékekkel kapcsolatos információ nyújtása;

fogyasztói termékinformációk biztosítása étel vagy italtermékekhez kapcsolódóan; fogyasztói termékinformációk

biztosítása laptopokhoz kapcsolódóan; fogyasztói termékinformációk biztosítása kozmetikumokkal kapcsolatban;

fogyasztói vásárlási szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; fogyasztópiaci információs szolgáltatások;

gazdasági előrejelzés és elemzés; gazdasági előrejelzések; gazdasági előrejelző elemzések üzleti célokra;

gazdasági tanulmányok üzleti célokra; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások;

globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; globális számítógépes hálózaton keresztül végzett értékesítés feldolgozásához nyújtott üzleti

adminisztrációs szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, alkoholos italokkal (kivéve

a sört) kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott,

sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatról vagy az internetről nyújtott

online üzleti információs szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; gyógyászathoz kapcsolódó üzleti

statisztikai információk szolgáltatása; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési termékekkel

kapcsolatos reklámozás; gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; gyűjthető bélyeges

hűségprogramok adminisztrációja; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával

weboldalon keresztül; harmadik fél formatervezési mintáinak népszerűsítése online portfólió biztosításával

weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések

adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak;

harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése kuponok terjesztése révén; harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba

hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális

számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

interneten való reklámozása; hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; hatékonysági szaktanácsadás; hirdetés

elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás;

hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése;

hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; hirdetések

készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós,

rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület

online kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési hely biztosítása globális számítógépes hálózaton;

hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és

magazinokban; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem

felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos

információ gyűjtése; hirdetésszervezés; hirdetésszervezés mozikban; hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; hűség- és ösztönző programok működtetése;

hűségprogramok adminisztrációja; hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és

felügyelete; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; hűségprogramok szervezése

ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési

promóciók; információ adatbankokban történő összegyűjtése és rendszerezése; információk biztosítása

kereskedelmi üzletekről és kereskedelmi információkról a globális számítógépes hálózat útján; információk

gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; információk összegyűjtése és bevitele számítógépes

adatbázisokba; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése és rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;
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információk számítógépes nyilvántartásba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba gyűjtése;

információkérések kezelésével kapcsolatos irodai szolgáltatások; információnyújtás szállodák díjainak

összehasonlításával kapcsolatban; információs nyilvántartás vezetése; információtechnológiai adminisztrációval

kapcsolatos üzleti konzultáció; ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; ingatlantulajdonnal kapcsolatos

reklámszolgáltatások; interjúkészítés minőségi piackutatáshoz; interjúkészítés piackutatási célokra; interneten

használható reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül

nyújtott reklámozási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott üzletvezetési szaktanácsadás; interneten

közzétett címjegyzékek, telefonkönyvek összeállítása; kedvezményprogram adminisztrációja, lehetővé téve a

tagok számára, hogy kedvezménykártyájuk segítségével kedvezményesen vásárolhassanak árukat és

szolgáltatásokat; kereskedelmi és üzleti árak és statisztikai információk összeállítása és szolgáltatása;

kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása interneten;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ biztosítása; kereskedelmi

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

fogyasztók számára termékek és szolgáltatások kiválasztásával kapcsolatban; kereskedelmi információ

terjesztése; kereskedelmi információk; kereskedelmi információk és tanácsadás ügyfelek számára

[ügyféltanácsadó üzlet]; kereskedelmi információk biztosítása; kereskedelmi információk szolgáltatása;

kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi információk gyűjtése;

kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak; kereskedelmi információkutatási tanulmányok; kereskedelmi

információs szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi információs szolgáltatások az

interneten keresztül; kereskedelmi információs ügynökségek [üzleti információk, pl. marketing vagy demográfiai

adatok biztosítása]; kereskedelmi jelentésekhez kapcsolódó piaci információs szolgáltatások; kereskedelmi

marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi

menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi nyilvántartások összeállítása; kereskedelmi

promóciós szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; kereskedelmi társaság szervezésével vagy

irányításával kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi tervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

kereskedelmi tranzakciók lebonyolítása és kereskedelmi szerződések készítése; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása

távközlési rendszerek útján; kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; kereskedelmi

ügyekhez kapcsolódó értékelések; kereskedelmi ügyletek tárgyalása; kereskedelmi ügyletek, tranzakciók

előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos

tanácsadás; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása

számítógépes adatbázisok segítségével; kereskedelmi üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és

információnyújtás; kereskedelmi vállalatok működtetéséhez és irányításához nyújtott segítség; kereskedelmi

vállalatok vezetésével kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vállalatoknak nyújtott, üzleti ügyeik

bonyolításával kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi vállalkozások működtetése; kereskedelmi vállalkozásoknak

nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli

tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; kereskedelmi

vállalkozások irányításához nyújtott, közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi

vállalkozások üzletvezetési adminisztrációja; kereskedelmi vásárok promóciója; keresőmotor-optimalizációval

kapcsolatos konzultáció; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; keresőmotoros marketing

szolgáltatások; keresőoptimalizálás; készletellenőrzési jelentések számítógépesített összeállítása; készletellenőrző

szolgáltatások; készletkezelési szolgáltatások; készletrögzítés; kiskereskedelmi boltok üzleti ügyeinek

adminisztrációja; költség-haszon elemzések készítése; költségelemzés; költségfelmérési szolgáltatások;

közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal; kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme;

kozmetikumokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; közönségszolgálati [pr] konzultáció; közönségszolgálati [pr]

szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; közönségszolgálati tanulmányok; közönségszolgálati

tanulmányok készítése; közönségszolgálattal kapcsolatos konzultáció; közvélemény-kutatás;

közvélemény-kutatási felmérések tervezése; közvélemény-kutatási felmérések előkészítése; külkereskedelmi
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információk és konzultáció; külkereskedelmi információt nyújtó szolgáltatások; kültéri reklámok elkészítése és

elhelyezése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; kutatási szolgáltatások reklámozással és

marketinggel kapcsolatban; leendő vásárlók listáinak összeállítása; leltárkészítés; leltározás; levelezési listák

készítése; levelezőlisták összeállítása; levélkézbesítési vállalatok által nyújtott címzett reklámküldemény

szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; márkaalkotási szolgáltatások;

márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások; márkatesztelés; marketing beszámolók

készítése; marketing célú becslések; marketing előrejelzés; marketing felmérések tervezése; marketing

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

marketing konzultációs szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

marketing menedzsment tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing promóciós

rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; marketing segítségnyújtás; marketing

stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás keretében;

marketing szolgáltatások; marketing-szolgáltatások az éttermek területén; marketing-szolgáltatások a fogászat

területén; marketing-szolgáltatások az utazás területén; marketing tanácsadás; marketing-tanácsadás és

-szolgáltatások; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tanulmányok

előkészítése; marketing tanulmányok készítése; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások;

marketing tevékenységgel kapcsolatos üzleti konzultáció és menedzsment; marketingadatok statisztikai

értékelése; marketingcélú demográfiai konzultáció; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketinggel

kapcsolatos adminisztráció; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos

információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; marketinggel

kapcsolatos szakmai konzultáció; marketinghez kapcsolódó elemzés; marketingkutatás a kozmetikai cikkek,

illatszerek és szépségápolási termékek terén; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása;

marketingstratégiai vizsgálatok; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából;

marketingszemélyzet irányítása; marketingtanácsadás a közösségi média területén; marketingtervek elkészítése;

marketingtrendek elemzése; marketingügynökségi szolgáltatások; más forgalmazók áruinak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy

kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; mások áruinak és

szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

kedvezménykártya-programokkal; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken;

mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások megbízásából, különféle telekommunikációs

szolgáltatások csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek számára a szolgáltatások megfelelő összehasonlítását és

beszerzését; mások megbízásából, különféle biztosítási szolgáltatások csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek

számára a szolgáltatások megfelelő összehasonlítását és beszerzését; mások részére végzett értékesítési promóció

gyűjthető bélyegek által; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások termékeinek és

szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; mások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését

szolgáló ösztönző programok adminisztrálása; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása kártyás

hűségjutalmazási rendszerrel; mások termékeinek és szolgáltatásainak promóciója preferált fogyasztók programja

segítségével; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; megrendelések felvételéhez

kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; megrendelések költségszámításával kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a

fogyasztók számára; merchandising szolgáltatások; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok

bérbeadása; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; név- és címalapú listákkal kapcsolatos

ügynöki tevékenység; növekedés finanszírozásával kapcsolatos üzleti tanácsadás; nyereményjátékok, versenyek,

pályázatok szervezése reklámcélokra; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatott

anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nyomtatott anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;

nyomtatványok borítékolása; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; on-line
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hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online adatfeldolgozó szolgáltatások; online árösszehasonlítási

szolgáltatások; online árverési ajánlattételi, licitálási szolgáltatások; online árverési szolgáltatás biztosítása; online

hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása

céljából; online kereshető reklámútmutatók szolgáltatása; online kereskedelmi jegyzékinformációs szolgáltatások

biztosítása; online kiadványok előfizetésével kapcsolatos szolgáltatások; online közösségi gazdálkodási

szolgáltatások; online reklámozás; online rendelési szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások az éttermi

elvitel és házhozszállítás területén; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított

kereskedelmi tranzakciók intézése; online üzleti hálózati szolgáltatások; online üzleti menedzsment-kutatási

felmérések lebonyolítása; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; partnerprogram-marketing; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos

tanácsadói szolgáltatások; pay per click (ppc) hirdetés; piacanalízis; piacbefolyásolás terén végzett kutatás és

elemzés; piacelemzéshez kapcsolódó információk gyűjtése; piacelemzési beszámolók készítése; piacelemzési és

-kutatási szolgáltatások; piacelemzési szolgáltatások áruk elérhetőségével kapcsolatban; piacelemzési

szolgáltatások áruk értékesítésével kapcsolatban; piacelemző jelentések és tanulmányok készítése; piacértékelési

szaktanácsadás; piacértékelési szolgáltatások; piacfelosztási konzultáció; piaci beszámolók és tanulmányok; piaci

beszámolók, jelentések készítése; piaci elemző és kutató szolgáltatások; piaci előrejelzés; piaci felmérés

elemzése; piaci felmérések készítése, lebonyolítása; piaci információk szolgáltatása általános fogyasztási

cikkekkel kapcsolatban; piaci információs szolgáltatások a piaci statisztikával kapcsolatban; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci jelentési szaktanácsadás; piaci közvélemény-kutatási

tanulmányok; piaci tanulmányok; piaci tanulmányok készítése és elemzése; piaci tanulmányok készítése,

beleértve a közvélemény-kutatást; piaci tanulmányokhoz kapcsolódó információk gyűjtése; piaci ügynöki kutatási

tevékenység; piackutatás; piackutatás és analízis; piackutatás és marketing tanulmányok; piackutatás és üzleti

elemzés; piackutatás kiadványok olvasóira vonatkozó információk összeállításához; piackutatás reklámozáshoz;

piackutatás számítógépes adatbázis segítségével; piackutatás televíziónézőkre vonatkozó információk

összeállításához; piackutatáshoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; piackutatáshoz kapcsolódó információk

gyűjtése; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások; piackutatási adatkinyerési szolgáltatások; piackutatási adatok

elemzése; piackutatási adatok értelmezése; piackutatási adatok és statisztikák elemzése; piackutatási és -elemzési

szolgáltatások; piackutatási információnyújtás; piackutatási statisztikák elemzése; piackutatási szaktanácsadás;

piackutatási szolgáltatások a műsorszóró médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára;

piackutató szolgáltatások; piacok üzleti elemzése; profit felmérések; promóciók szervezése audiovizuális média

használatával; promóciós anyagok terjesztése; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális

felvételek kiadása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása;

promóciós kampányok kidolgozása; promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok

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

promóciós, reklám célú árubemutatás; promóciós szolgáltatások; promóciós szórólapok terjesztése; promóciós

tanulmányok; promóciós tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás; prospektusok és termékminták terjesztése

reklámcélból; prospektusok és termékminták terjesztése; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám és

marketing; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám- és

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

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok

készítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,

áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi];

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

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

[szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár
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külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása

és terjesztése; reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok

terjesztése postai úton; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú

forgatókönyvírás; reklámcélú kiállítások szervezése, lebonyolítása; reklámcélú nyereményhúzások szervezése;

reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és

lebonyolítása; reklámelemzés; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfelületek és reklámanyagok

bérbeadása; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy

globális információs hálózatok segítségével; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára;

reklámkiadványok elkészítése; reklámkiadványok tervezése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek

terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok elkészítése; reklámok előkészítése; reklámok és

kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és

elhelyezése mások számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámok terjesztése online kommunikációs

hálózatokon; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó

szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás előkészítése; reklámozás és értékesítési

promóciós szolgáltatások; reklámozás hatásának elemzése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás,

marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozás minden nyilvános

kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámozásért felelős személyzet

igazgatása; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti

segítségnyújtás; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti szaktanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató

szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások; reklámozási és értékesítési

anyagok készítése mások számára; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül

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

reklámozási információk biztosítása; reklámozási kutatás; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;

reklámozási szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére;

reklámozási szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások vállalati

és márkaarculat létrehozásához; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó tanácsadás;

reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák összeállítása; reklámozással kapcsolatos közvetítői

tevékenység; reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása; reklámozással kapcsolatos modellügynökségi

szolgáltatások; reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; reklámozott árukkal és szolgáltatásokkal

kapcsolatos telefonos megkeresések feldolgozása; reklámprospektusok terjesztésének lebonyolítása telefonos

megkeresések alapján; reklámszerződések készítése harmadik személyek számára; reklámszerződések tárgyalása;

reklámszolgáltatások építészeknek; reklámszolgáltatások harmadik személyek számára; reklámszolgáltatások

italok eladásának előmozdítására; reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén;

reklámszolgáltatások szendvicsember táblák révén; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek

segítségével; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek írása; reklámszövegek kiadása és

frissítése; reklámszövegírás; reklámszövegírás promóciós célokból; reklámterjesztés; reklám terjesztési

szolgáltatások az interneten keresztül; reklámtervezés és -elhelyezés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek;

reklámügynökségi szolgáltatások; rendelések elektronikus feldolgozása; rendelési listák számítógépesített

összeállítása; rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások megbízásra; rögzített tartalmakkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; röplapterjesztés; segítségnyújtás az üzleti promóció terén; segítségnyújtás

éttermek üzemeltetésének üzleti menedzsmentjéhez; segítségnyújtás éttermek létesítésének és üzemeltetésének

üzleti menedzsmentjéhez; segítségnyújtás termékforgalmazáshoz; segítségnyújtás üzleti tervezéshez;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjéhez; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; segítségnyújtás üzletszervezéshez; segítségnyújtás üzletvezetéshez és -tervezéshez;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; sorsjegyhúzások szervezése promóciós célokra; statisztikai adatok átírását

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2783



magukban foglaló szolgáltatások; statisztikai adatok összeállítása tudományos kutatásban történő használatra;

statisztikai adatok összeállítását magukban foglaló szolgáltatások; statisztikai adatok rögzítését magukban foglaló

szolgáltatások; statisztikai elemzés és jelentéskészítés; statisztikai információk összeállítása; statisztikai modellek

összeállítása piacdinamikai információk biztosításához; statisztikai módszerekkel kapcsolatos üzleti

adminisztráció; statisztikák összeállítása [üzleti vagy kereskedelmi célból]; statisztikák összeállítása; stratégiai

marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; stratégiai üzleti elemzés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri

reklámozási szolgáltatások; szájról-szájra marketing; szakmai vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos

értékelések; szálláshelyek árainak összehasonlítása; szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos hirdetés, reklámozás;

szállítóiparral kapcsolatos reklámszolgáltatások; számítógépek használatával kapcsolatos üzleti tanácsadás;

számítógépek kiválasztásával kapcsolatos üzleti tanácsadás; számítógépes adatbázis menedzsment; számítógépes

adatbázisban levő adatok összehasonlítása; számítógépes adatbázisban szereplő rekláminformáció frissítése;

számítógépes adatbázishoz való hozzáférés révén nyújtott kereskedelmi információs szolgáltatások; számítógépes

adatbázisok kezelése és összeállítása; számítógépes adatbázisok összeállítása; számítógépes adatfeldolgozás;

számítógépes és telekommunikációs hálózati aukciók és fordított aukciók megrendezése és lebonyolítása;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása; számítógépes

hirdetési szolgáltatások nyújtása; számítógépes könyvelés; számítógépes megrendelések adminisztratív

feldolgozása; számítógépes piackutató szolgáltatások; számítógépes számvitel; számítógépes számvitel készítése;

számítógépes üzleti adatok szolgáltatása; számítógépes üzleti információk szolgáltatása; számítógépes üzleti

statisztikák szolgáltatása; számítógépes vizsgálat, könyvvizsgálat; számítógépesített adatellenőrzés;

számítógépesített adatfeldolgozás; számítógépesített adóalap megállapítás [számvitel]; számítógépesített

bérszámfejtés; számítógépesített értékesítőhelyi adatgyűjtési szolgáltatások kiskereskedők részére;

számítógépesített információs szolgáltatások üzleti lehetőségek értékeléséhez; számítógépesített irodai ügyvitel;

számítógépesített készletrendelés; számítógépesített készletgazdálkodás; számítógépesített könyvelési

szolgáltatások; számítógépesített leltárellenőrzés; számítógépesített leltárkészítés; számítógépesített on-line

rendelési szolgáltatások; számítógépesített piackutatás; számítógépesített szövegszerkesztés; számítógépesített

üzleti kutatás; számítógépesített üzleti menedzsment [mások számára]; számítógépesített üzleti adatok

szolgáltatása; számítógépesített üzleti információk visszakeresése; számítógépesített üzleti információs

szolgáltatások; számítógépesített üzleti információfeldolgozási szolgáltatások; számítógépesített üzleti promóció;

számítógépesített üzleti nyilvántartás; számítógépesített üzletvezetési információk biztosítása; számítógéppel

támogatott üzleti információk; számlabemutatási szolgáltatások; számlák adminisztrálása, kiszámlázása és

egyeztetése mások megbízásából; számlák elkészítése; számlák előkészítése; számlakészítés; számlakivonatok

összeállítása; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; számlázás; számlázás, számlák kiállítása;

számlázási szolgáltatások; számlázási szolgáltatások orvosok számára; számlázási szolgáltatások az egészségügy

terén; számviteli információkhoz kapcsolódó jelentések szolgáltatása; számviteli, könyvelési szolgáltatások;

szoftverrel kapcsolatos tájékoztatás biztosítása ügyfelek számára; szoftverrel kapcsolatos tanácsadás biztosítása

ügyfelek számára; szolgáltatás értékesítési mennyiség figyelésére; szolgáltatás reklámok elhelyezésére;

szolgáltatások értékesítésének ösztönzése [mások részére] reklámok szervezésével; szolgáltatások kereskedelmi

ügyletek kezelésére; szolgáltatások üzleti hatékonyság növeléséhez; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és

termékminták reklámcélú terjesztése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; tanácsadás fogyasztói

vásárlási szokások és igények elemzése terén, érzékelési, minőségi és mennyiségi jellegű adatok segítségével;

tanácsadás üzleti ügyekben; terjesztés (reklámanyag -); termékbevezetések tervezése, szervezése;

termékbevezetési szolgáltatások; termékek eladásáról és vételéről szóló szerződések közvetítése; termékek és

szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; termékek és szolgáltatások bemutatása;

termékmarketing; ügyfélhűséghez kapcsolódó piackutatási szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; ügyviteli és

működési segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok számára; új termékek forgalmazásával kapcsolatos

reklámszolgáltatások; új termékek piacra dobásával kapcsolatos üzleti konzultáció és menedzsment; utazási

ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; üzlet célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzlet felügyelet;

üzletek, vállalkozások eladásával kapcsolatos konzultáció; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2784



üzleti adatelemzési szolgáltatások; üzleti adatok elemzése; üzleti adatok gyűjtése; üzleti adatok gyűjtése és

rendszerezése; üzleti adatok szolgáltatása; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztráció a szállítás és kézbesítés

területén; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti adminisztrációs segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs

szolgáltatások; üzleti adminisztrációs szolgáltatások a szállítás területén; üzleti adminisztrációs szolgáltatások az

egészségügy területén; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; üzleti auditálás; üzleti becslések és értékelések

üzleti ügyekben; üzleti bemutatások megszervezése; üzleti bemutatkozások rendezése; üzleti bemutatók

rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; üzleti

bérjegyzék adminisztrálása mások megbízásából; üzleti beszámolók elkészítése; üzleti beszámolók előkészítése;

üzleti beszámolókra vonatkozó számítógépesített információk szolgáltatása; üzleti célú gazdasági elemzések;

üzleti célú gazdasági tájékoztató szolgáltatások; üzleti célú kiállítások lebonyolítása; üzleti célú statisztikai

elemzési és beszámoló készítési szolgáltatások; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

üzleti címtárak összeállítása interneten való közlésre; üzleti dokumentumkezeléssel kapcsolatos konzultáció;

üzleti dokumentumok előkészítése; üzleti egyesítésekkel kapcsolatos konzultációk; üzleti elemzés; üzleti

elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; üzleti elemzési szolgáltatások; üzleti elemzéssel kapcsolatos

segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; üzleti

elemzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti értékelések készítése, irányítása;

üzleti értékeléssel, becsléssel kapcsolatos adminisztráció; üzleti és kereskedelmi beszámolók és információk

előkészítése és összeállítása; üzleti- és piackutatás; üzleti fájlkezelés; üzleti felmérések; üzleti felmérések

előkészítése; üzleti felmérések eredményeinek feldolgozása; üzleti folyamat-átszervezési szolgáltatások; üzleti

folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hálózati szolgáltatások; üzleti haszon elemzése; üzleti hatékonysággal

kapcsolatos tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti hatékonysági tanulmányok; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a telematikai és telefonos

hálózatok területén; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti információ biztosítása;

üzleti információ összeállítása; üzleti információ terjesztése; üzleti információk; üzleti információk aktualizálása

számítógépes adatbázisban; üzleti információk biztosítása; üzleti információk biztosítása vegyes vállalatokkal

kapcsolatban; üzleti információk biztosítása globális számítógépes hálózatokon keresztül; üzleti információk

elemzése; üzleti információk gyűjtése; üzleti információk nyújtása az interneten, kábelhálózaton vagy más

adatátviteli formán keresztül; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; üzleti információk nyújtása

weboldalon keresztül; üzleti információk összeállítása; üzleti információk összegyűjtése; üzleti információk

szolgáltatása; üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti információs és tanácsadási szolgáltatások;

üzleti információs iroda szolgáltatásai; üzleti információs jegyzék-szolgáltatások nyújtása globális számítógépes

hálózaton keresztül; üzleti információs szolgáltatások online biztosítása számítógépes adatbázisokból vagy az

internetről; üzleti információs szolgáltatások; üzleti intelligencia szolgáltatások; üzleti irodai szolgáltatások; üzleti

irodák ügyvitele; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatkezeléshez kapcsolódó tanácsadási

szolgáltatások; üzleti kockázatkezelési szolgáltatások; üzleti kockázatkezelési szaktanácsadás; üzleti könyveléssel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti konzultáció; üzleti konzultáció a

marketinggel kapcsolatban; üzleti konzultáció, a szállítás és kézbesítés területén; üzleti konzultációs és

tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti kutatás; üzleti kutatás lebonyolítása; üzleti kutatás új vállalatok számára;

üzleti kutatási és információs szolgáltatások; üzleti kutatási és tanácsadási szolgáltatások; üzleti kutatási

konzultáció; üzleti kutatási szolgáltatások; üzleti kutatások és felmérések; üzleti lehetőségek értékelése, becslése;

üzleti lehetőségek értékelése; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing szolgáltatások; üzleti

megvalósíthatósági tanulmányok készítése; üzleti menedzsment; üzleti menedzsment a szállítás és kézbesítés

területén; üzleti menedzsment boltok, üzletek számára; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti

menedzsment támogatás biztosítása vállalkozás indításához más vállalkozások számára; üzleti menedzsment

tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban; üzleti menedzsmentre vonatkozó tervezés, azaz
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partnerek keresése összeolvadásokhoz és vállalatok átvételéhez, valamint vállalkozások beindításához; üzleti

menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás és

tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti

merchandising kijelző szolgáltatások; üzleti mérlegek elkészítése; üzleti működési segítségnyújtás vállalatok

számára; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; üzleti névsorok összeállítása; üzleti nyilvántartások

ügyvitele; üzleti nyilvántartások vezetése; üzleti ösztönzési programtervek és hűségprogramok megszervezése és

menedzsmentje; üzleti projektbeszámolók írása; üzleti projektek ügyvitele; üzleti projektmenedzsment; üzleti

projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti promóció; üzleti promóciós szolgáltatások;

üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció; üzleti segítségnyújtás; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és

adminisztratív szolgáltatások; üzleti segítségnyújtó szolgáltatások; üzleti statisztikai elemzés; üzleti statisztikai

információk szolgáltatása; üzleti statisztikai információ biztosítása; üzleti statisztikai információs szolgáltatások;

üzleti statisztikai információk kidolgozása, szerkesztése; üzleti statisztikai információk összeállítása; üzleti

statisztikai tanulmányok; üzleti statisztikák beszerzése; üzleti statisztikák elemzése; üzleti statisztikák és

kereskedelmi információk összeállítása; üzleti statisztikák gyűjtése; üzleti statisztikák készítése; üzleti statisztikák

készítésével kapcsolatos konzultáció; üzleti statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák összegyűjtése; üzleti

stratégiafejlesztési szolgáltatások; üzleti stratégiai és tervezési szolgáltatások; üzleti stratégiai konzultáció; üzleti

stratégiai szolgáltatások; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti stratégiai tervezés; üzleti stratégiával kapcsolatos

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti szakértői szolgáltatások; üzleti szakkonzultáció cégek

létrehozásával kapcsolatban; üzleti szaktanácsadás cégek számára; üzleti számlakezelés; üzleti számlázási

szolgáltatások; üzleti szervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti tájékoztatás nyújtása számítógépes terminálok

segítségével; üzleti tájékoztatások; üzleti találkozók tervezése; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás és

információk; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; üzleti tanácsadás magánszemélyek számára;

üzleti tanácsadás vállalatok egyesülésével kapcsolatban; üzleti tanácsadási szolgáltatások, konzultáció és

információk; üzleti tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási struktúrák meghatározására; üzleti

tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási struktúrák munkakörök értékelése általi meghatározására; üzleti

tanulmányok; üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezési szolgáltatások; üzleti

tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzleti tervezéssel és üzletmenet folytonossággal kapcsolatos

konzultáció; üzleti tervezéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti tervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás,

tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti tervezéssel kapcsolatos adminisztráció; üzleti tevékenységgel

kapcsolatos nyomozási, kutatási szolgáltatások; üzleti trendek elemzése; üzleti ügyekkel kapcsolatos

projekt-tanulmányok előkészítése; üzleti ügyekkel kapcsolatos projekt-tanulmányok készítése; üzleti ügyekkel

kapcsolatos információk; üzleti ügyekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; üzleti ügyintézések; üzleti vagy

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; üzleti vizsgálati szolgáltatások; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezés; üzletszervezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; üzletszervezéshez kapcsolódó tanácsadási

szolgáltatások; üzletszervezési és működtetési tanácsadás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletszervezési és -vezetési konzultációs szolgáltatások; üzletszervezéssel

és üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos segítségnyújtás és

tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletszervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási

szolgáltatások és konzultáció; üzletszerzés; üzletszerzési lehetőségek keresése; üzletszerzési szaktanácsadás;

üzletszerzéssel kapcsolatos üzletviteli szolgáltatások; üzlettel és marketinggel kapcsolatos információk vagy

vizsgálatok; üzlettel kapcsolatos adatok terjesztése; üzlettel kapcsolatos statisztikai adatok összeállítása;

üzlettervezési konzultáció; üzletvezetés; üzletvezetés és üzleti tevékenység szervezése; üzletvezetés éttermek

számára; üzletvezetéshez és -szervezéshez kapcsolódó támogatás és konzultáció; üzletvezetési és

vállalatszervezési konzultáció; üzletvezetési információszolgáltatás; üzletvezetési konzultációs és tanácsadó

szolgáltatások; üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzletvezetési konzultációs szolgáltatások; üzletvezetési

konzultáció; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül is; üzletvezetési [menedzsment] szaktanácsadás;

üzletvezetési rendszerek elemzése; üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; üzletvezetési
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segítségnyújtás kereskedelmi cégek számára; üzletvezetési segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok számára;

üzletvezetési segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozások alapításához; üzletvezetési segítségnyújtás ipari vagy

kereskedelmi vállalatok számára; üzletvezetési segítségnyújtás biztosítása; üzletvezetési szaktanácsadási

szolgáltatások; üzletvezetési szaktanácsadás; üzletvezetési szolgáltatások; üzletvezetési szolgáltatások az

elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban; üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén;

üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos

információk és adatok gyűjtése és elemzése; üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; üzletvitel kereskedelmi és szolgáltató vállalatok számára; üzletviteli

konzultációs szolgáltatások; üzletviteli segítségnyújtás; üzletviteli tanácsadás; üzletviteli tanácsadási

szolgáltatások az információs technológiák terén; üzletvitellel kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzletvitellel

kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; üzletvitellel kapcsolatos kereskedelmi

segítségnyújtás; válaszra ösztönző reklámozás; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; vállalati attitűdök elemzése; vállalati identitással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; vállalati

identitással kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos szaktanácsadás;

vállalati információkkal kapcsolatos kutatások; vállalati képviseleti szolgáltatások; vállalati nyilvántartások

vezetése; vállalati státuszra vonatkozó üzleti információk szerzése; vállalati teljesítménnyel kapcsolatos üzleti

tanácsadási szolgáltatások; vállalati tevékenységekkel kapcsolatos üzleti információk szerzése; vállalati

viselkedés, magatartás elemzése; vállalatirányítási segítségnyújtás; vállalatok elemzése és értékelése; vállalatok,

ezek áruinak és szolgáltatásainak bemutatása az interneten; vállalatok nevében történő áruvásárlással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; vállalatokkal és üzlettel kapcsolatos tájékoztatás és szakértői vélemények;

vállalatokkal kapcsolatos üzleti információk nyújtása; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó tanácsadás;

vásárlási megbízások adminisztratív feldolgozása; vásárlási megrendelések ügyintézése; vásárlói hűségprogramok

szervezése, működtetése és felügyelete; vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vásárlói

hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi,

promóciós és/vagy reklámcélokra; vásárlói megrendelések adminisztratív feldolgozása postai csomagküldő

vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; vásárlói termékinformációk nyújtása az interneten; vevői

lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; vizsgálatok üzleti célokra; vizuális reklámanyagok

gyártása; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása;

weboldalakként használt reklámok összeállítása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások

 reklámozására; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; zenei koncertek promóciója.

 ( 111 )  226.033

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 01135

 ( 220 )  2018.04.10.

 ( 732 )  Skaland Kulturális Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda - dr. György András, Budapest

 ( 541 )  Pannonia Allstars Ska Orchestra

 ( 511 )  9    Hangfelvételhordozók; hanglemezek; cd-k, dvd-k és egyéb digitális rögzítésű média; szoftverek.

  25    Ruházati termékek; cipők; kalapáruk.

  41    Szórakoztatás; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók.

 ( 111 )  226.034

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 00506

 ( 220 )  2018.02.17.

 ( 732 )  Dr. Varga József 50%, Szekszárd (HU)

 Dr. Varga Józsefné 50%, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Potoczky Iván, Paks
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( 546 )

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

 irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 varratanyagok.

  31    Táplálékok és italok állatoknak.

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

 ( 111 )  226.036

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 00628

 ( 220 )  2018.02.27.

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

 ( 541 )  SULFERT

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

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

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

 ( 111 )  226.037

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 17 03609

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  Jüllich Ádám, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  Jüllich

 ( 511 )  6    Fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók.

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek, árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

9    Napelemek, napelemek villamosenergiatermeléshez, továbbá az ezekhez tartozó berendezések és

 felszerelések ebben az osztályban.

  11    Napkollektorok (fűtés) és ezekhez tartozó berendezések ebben az osztályban.

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

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

 valamennyi áru).

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

 más osztályokba.

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

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

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

 szolgáltatások.

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

 összeszerelése mások számára.

 ( 111 )  226.039

 ( 151 )  2018.10.18.
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 ( 210 )  M 18 01553

 ( 220 )  2018.05.23.

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

 ( 541 )  Rozuor

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  226.040

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 01675

 ( 220 )  2018.06.04.

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

 ( 541 )  MILURIXOS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  226.041

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 01674

 ( 220 )  2018.06.04.

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

 ( 541 )  MILUXOS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  226.042

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 00873

 ( 220 )  2018.03.20.

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

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

 ( 541 )  Füstike

 ( 511 )   29    Hús, baromfi, húskészítmények, sonka, virsli, felvágottak.

 ( 111 )  226.043

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 01134

 ( 220 )  2018.04.10.

 ( 732 )  Skaland Kulturális Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PASO

 ( 511 )  9    Hangfelvételhordozók; hanglemezek; cd-k, dvd-k és egyéb digitális rögzítésű média; szoftverek.

  25    Ruházati termékek; cipők; kalapáruk.

  41    Szórakoztatás; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók.

 ( 111 )  226.044

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 01281

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Újfehértói meggypálinka eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő meggypálinka.

 ( 111 )  226.045

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 17 03348

 ( 220 )  2017.10.20.

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

 ( 740 )  dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd, Székesfehérvár

 ( 541 )  Veszprémi Hét Nap

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

 ( 111 )  226.049

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 17 03853

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  Nutrien Ltd., Saskatchewan (CA)

 ( 300 )  1841545 2017.06.08. CA

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

  

( 546 )

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

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

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

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 használathoz; adjuvánsok mezőgazdasági

vegyszerekkel történő használathoz; olajsprayadjuvánsok mezőgazdasági rovarirtó- és gombaölő szerekkel

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

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

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

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

készítmények mezőgazdaságban történő használathoz, vetőmagok kezeléséhez használt vegyi készítmények;

felületaktív szerek a víz talajban való egyenletes eloszlásának elősegítésére; talajoltó készítmények a

mezőgazdaságban felhasznált vetőmagokra történő alkalmazásra; vegyi adalékanyagok műtrágyákhoz; nedvesítő

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

szárítószerekkel, lombtalanító szerekkel, rovarirtó szerekkel, fungicidekkel, atkairtó szerekkel, növényi
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növekedésszabályozókkal és lombtápanyagokkal való felhasználásra; vízelőkészítő szerek, foszfátok

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

növénytápszerekhez; nitrogénforrásként szolgáló aminosavak vízben oldódó növénytápszer készítményekhez és

nitrogénforrásként szolgáló aminosavak lombozati- vagy csöpögtetéses öntözéshez használt vízoldható

növénytápszerekkel kombinációban történő alkalmazáshoz; növénynövekedést segítő tápszerek;

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

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

 adalékanyagok üzemanyag-égéstermék kibocsátáshoz.

 5    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 )  226.051

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 00157

 ( 220 )  2018.01.18.

 ( 732 )  BPNG Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vadász Anikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.052

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 00400

 ( 220 )  2018.02.08.

 ( 732 )  KISANALITIKA Laboratóriumi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Sajóbábony (HU)

 ( 740 )  Paulovics József, Miskolc

 ( 541 )  TIXAR

 ( 511 )   31    Almozó anyagok állatoknak; alom állatoknak; alomkondicionáló- és száraz istálló higiéniai szer.

 ( 111 )  226.053

 ( 151 )  2018.10.18.

 ( 210 )  M 18 00159

 ( 220 )  2018.01.18.

 ( 732 )  BPNG Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vadász Anikó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.064

 ( 151 )  2018.10.25.

 ( 210 )  M 18 00906

 ( 220 )  2018.03.21.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GRIBERO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

 ( 111 )  226.067

 ( 151 )  2018.10.25.

 ( 210 )  M 18 00902

 ( 220 )  2018.03.19.

 ( 732 )  Jakab Zsolt, Érd (HU)

 Jakab Koppány, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hanglemezek; DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média tartalom.

  32    Sörök.

  41    Kulturális tevékenység, zenei produkció, zenekarok szolgáltatásai.

 ( 111 )  226.069

 ( 151 )  2018.10.25.

 ( 210 )  M 18 00903

 ( 220 )  2018.03.20.

 ( 732 )  Zoikasz Nesztorasz, Budaörs (HU)

 Szentgyörgyi Rómeó, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők; diétás táplálék kiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; étrend- és

táplálékkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás készítmények; főleg vitaminokból készült egészségügyi

 táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők, protein étrend-kiegészítők.

  30    Proteinnel dúsított sportitalok, sportitalok, elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

  32    Zabalapú élelmiszerek, tésztából készült élelmiszerek.

 ( 111 )  226.072

 ( 151 )  2018.10.25.

 ( 210 )  M 18 00905

 ( 220 )  2018.03.21.
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 ( 732 )  AVALON CENTER Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Avalon Prestige

 ( 511 )   36    Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; vagyonkezelés, ingatlankezelés; ingatlanügynöki tevékenység.

 41    Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás; oktatás, tanítás; szabadidős

 szolgáltatások; kulturális szolgáltatások.

 43    Szállodai szolgáltatások; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai

(szállásadás); vendéglátás; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; italszolgáltatás

 biztosítása.

 ( 111 )  226.074

 ( 151 )  2018.10.25.

 ( 210 )  M 18 00901

 ( 220 )  2018.03.21.

 ( 732 )  Megakrán Zrt., Mór (HU)

 ( 740 )  dr. Pus Ferenc, Székesfehérvár

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; állványozás; daruk (építőipari gépek) kölcsönzése; exkavátorok

 (kotrógépek) kölcsönzése; építés; épületbontás; építőipari felszerelések kölcsönzése.

 ( 111 )  226.076

 ( 151 )  2018.10.25.

 ( 210 )  M 18 01174

 ( 220 )  2018.04.13.

 ( 732 )  Farkas Attila, Budapest (HU)

 ( 541 )  21 C Immunity

 ( 511 )  1    Biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok

 számára.

 ( 111 )  226.077

 ( 151 )  2018.10.25.

 ( 210 )  M 18 00598

 ( 220 )  2014.12.12.

 ( 732 )  Lahners LLC, Wilmington (US)

 ( 740 )  FALUDI WOLF THEISS Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SPARK

 ( 511 ) 9    Elektronikus kiadványok, többek között letölthető elektronikus kiadványok könyvek, magazinok és

folyóiratok formájában a regényirodalom, ismeretterjesztő irodalom és televíziós szórakoztatás területén;

hangoskönyvek a regényirodalom, ismeretterjesztő irodalom és televíziós szórakoztatás területén; lemezen,

szalagon és elektronikus formában rögzített mozifilmek és tévéműsorok; berendezések elektronikus terjesztéshez,

elektromos berendezések tévéműsorok készítéséhez;; vezeték nélküli internet-hozzáférésen keresztül szöveg,

képek és hang fogadására, továbbítására és olvasására szolgáló hordozható elektronikus eszközök;

hangoskönyvek; elektronikus könyvek; zenét és hangoskönyveket tartalmazó letölthető MP3-állományok,

MP3-felvételek, MP4-állományok,MPp4-felvételek, digitális audioállományok, digitális multimédiaállományok

és podcastok; képeket, fényképeket, magazinokat, újságokat, hírleveleket és időszakos kiadványokat tartalmazó

elektronikus kiadványok, mindezek televíziós szórakoztatással kapcsolatban; videokamerák; DVD-lejátszók;

digitális videolemez (DVD) felvevők; távirányítók DVD-írókhoz és -lejátszókhoz; távirányítók
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videolemez-felvevőkhöz és -lejátszókhoz; rögzítő eszközökhöz való távirányítók; digitális audiolejátszók;

hangfelvevők; DVD-lejátszók; zene felvételére, továbbítására és lejátszására szolgáló hordozható készülékek;

videó felvételére, továbbítására és lejátszására szolgáló hordozható készülékek; videó felvételére, továbbítására és

lejátszására szolgáló egyéb készülékek; monitorok tévékészülékekhez; tévékészülékek [televíziók] és

televízióadók; televíziókészülékekhez való távirányítók; televízió-hangoló; rádiókhoz való távirányítók;

számítógépes, elektronikus és videojáték felszerelések; iskolai és oktatási elektronikus készülékek és eszközök;

rádiós és televíziós adó- és vevőkészülékek; játékvezérlők; filmfelvevő gépek és berendezések; dekóderek

televíziókészülékekhez; televíziós adók és vevők; elektronikus szabályzók, vezérlők; elektronikus vezérlők

érzékelhető visszajelzések, nevezetesen a felhasználó által érzékelhető hangok és rezgések átadására;

mozgásérzékelő távirányító egységek interaktív videojátékhoz; távirányító egységek interaktív videojátékhoz;

szülői ellenőrzési szoftverek; fülhallgatók és fejhallgatók; távvezérlők hordozható és kézi elektronikus

eszközökhöz és számítógépekhez; többféle témát feldolgozó könyvekkel, magazinokkal, újságokkal,

folyóiratokkal, hírlevelekkel, útmutatókkal, kvízekkel, tesztekkel, hírlapokkal, kézikönyvekkel és televíziós

szórakoztatással kapcsolatos letölthető audio művek, vizuális művek és audiovizuális művek; mágneses

adathordozók; telefonok, videotelefonok, fényképezőgépek, kamerák; rádióvevők; rádióadók; videokamerák;

számítógépes hardverek mikroprocesszorok kivételével, központi feldolgozó egységek, áramkörös és integrált

áramkörös számítógépes hardverek integrált telefonos kommunikáció számítógépesített globális információs

hálózattal való ellátása; telefonhívások, faxok, elektronikus levelek és más digitális média küldésére és

fogadására szolgáló kézi és mobil digitális elektronikus eszközök, valamint szöveg-, adat-, hang-, kép- és

videoállományok felvételére, rendezésére, továbbítására, kezelésére és áttekintésére szolgáló kézi digitális

elektronikus eszközök alkatrészei és tartozékai; tartozékok és kellékek mobiltelefonokhoz, okostelefonokhoz és

táblagépekhez a következők formájában: borítók, tokok, bőrből vagy műbőrből készült tokok, szövetből vagy

textilből készült borítók, fejhallgatók, sztereó fejhallgatók, fülbe helyezhető fülhallgatók, sztereó hangszórók,

hangszórók, hangszórók otthoni használatra, fejhallgatók vezeték nélküli kommunikációs eszközökhöz;

sétálómagnó hangszórók; mikrofonok; telefonhívások, faxok, elektronikus levelek és más digitális média

küldésére és fogadására szolgáló mobil digitális elektronikus eszközök valamint szöveg-, adat-, hang-, kép- és

videóállományok felvételére, rendezésére, továbbítására, manipulálására és áttekintésére szolgáló kézi digitális

elektronikus eszközök csatlakoztatására és töltésére szolgáló készülékek; és elektronikusan olvasható, gépileg

olvasható vagy számítógépi olvasható formátumú felhasználói kézikönyvek a fenti áruk mindegyikéhez, valamint

 ezekkel együtt árusítva.

 38    Távközlés; távközlési szolgáltatások, mégpedig letöltés nélkül hallgatható vagy nézhető és letölthető audio

és video állományok elektronikus átvitele számítógépes és egyéb kommunikációs hálózatokon; online

elektronikus hirdetőtáblák biztosítása számítógépes felhasználók közötti üzenetek átviteléhez a fogyasztói

termékinformációk területén; webcasting szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; telekommunikációs

szolgáltatások, azaz folyamatos adatátvitelű (streaming) és letölthető audió és videó és multimédiás tartalmú

fájlok elektronikus átvitele számítógépes és egyéb kommunikációs hálózatokon keresztül; beszéd, zene,

koncertek és rádióműsorok audió műsorszórása; vezeték nélküli szöveges és numerikus digitális üzenetküldő

szolgáltatások; kommunikáció vezeték nélküli elektronikus könyvolvasókon keresztül; audio-műsorszórás és

oktatási és szórakoztató digitális média továbbítása; kommunikációs szolgáltatások szövegek, képek, audio, videó

és adatok átvitelére, gyorsítótárazására, elérésére, fogadására, letöltésére, folyamszerű átvitelére, közvetítésére,

megosztására, megjelenítésére, formázására, tükrözésére és átadására távközlési hálózatokon keresztül, internetes

fórum, online chat szobák és online közösségek biztosítása a számítógépes felhasználók közötti üzenetváltások

továbbítása céljából; hozzáférés biztosítása segédeszközökhöz vagy elektronikus eszközökhöz távközlési

csatlakozási szolgáltatások biztosítása formájában képek, üzenetek, audio-, vizuális, audiovizuális és multimédiás

művek átviteléhez e-olvasók, mobiltelefonok, okostelefonok, hordozható elektronikus eszközök, hordozható

digitális eszközök, tabletek vagy számítógépek között; audio-, vizuális és audiovizuális anyagok adatfolyamos

sugárzása az interneten vagy más számítógépes vagy kommunikációs hálózaton keresztül; online csevegőszobák,

internetes fórumok és online közösségek biztosítása fényképek, videók, szöveg, adat, képek és más elektronikus
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munkák továbbításához; podcastok átvitele, webcast-ok szolgáltatása; online hálózat rendelkezésre bocsátása,

melyek révén a felhasználók tartalmakat, szövegeket, vizuális műveket, audioműveket, audiovizuális műveket,

irodalmi műveket, adatokat, fájlokat, dokumentumokat és elektronikus műveket érhetnek el és oszthatnak meg;

online hálózati szolgáltatások biztosítása, lehetővé téve a felhasználóknak tartalmak, fényképek, videók,

szövegek, adatok, képek és más elektronikus művek megosztását szórakoztatással, többek között az alábbiakkal

kapcsolatban: mozifilmek, tv, audiovizuális művek, zene, audioművek, könyvek, színház, irodalmi művek,

sporttevékenységek, szabadidős tevékenységek, pihenési tevékenységek, tornák, művészet, tánc, musicalek,

kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, komédia, versenyek, vizuális művek, játékok, szerencsejáték, fesztiválok,

múzeumok, parkok, kulturális rendezvények, koncertek, kiadás, animáció, aktuális események, divat, multimédiás

bemutatók, történelem, nyelv, bölcsészettudományok, matematika, üzlet, tudomány, technológia, hobbik, kultúra,

sportok, művészetek, pszichológia és filozófia; weboldal biztosítása, amely lehetővé teszi a felhasználóknak

tartalmak, szövegek, irodalmi művek, vizuális művek, audioművek, audiovizuális művek, adatok, fájlok,

dokumentumok és elektronikus művek átvitelét, gyorsítótárazását, vételét, letöltését, folyamszerű átvitelét,

közvetítését, megjelenítését, formázását, átadását és megosztását; a felhasználók számára fényképek, videók,

szöveg, adatok, képek és más elektronikus művek küldését, tárolását, fogadását, letöltését, folyamatos sugárzását,

szórását, megjelenítését, formázását, továbbítását és megosztását lehetővé tevő weboldal biztosítása;

szórakoztatási célú online portálok biztosítása az alábbi területeken: filmek, televízió, audiovizuális művek, zene,

audio művek, könyvek, színház, irodalmi művek, sportesemények, rekreációs tevékenységek, szabadidős

tevékenységek, bajnokságok, művészet, tánc, musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, humor,

versenyek, vizuális művek, játékok, szerencsejátékok, fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális események,

koncertek, kiadás, animáció, aktuális események, divatbemutatók, és multimédia bemutatók; távközlési

szolgáltatások, nevezetesen online elektronikus hirdetőtáblák rendelkezésre bocsátása üzenetek átvitelére a

számítógép felhasználók között a szórakozás témájában; interaktív csevegőszobák rendelkezésre bocsátása

széleskörű témákra vonatkozó üzenetek számítógép használók és előfizetők közötti átviteléhez; szórakoztatási

leírások és információk elektronikus átvitele számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; blogok

elektronikus kommunikációjának biztosítása; online csevegő- (chat-) szobák és elektronikus hirdetőtáblák

biztosítása; kommunikációra szolgáló online fórumok biztosítása az elektronikus játékok területén; számítógépes

játékok video-on-demand alapú továbbítása; információs ügynökségek szolgáltatásai; címjegyzékek biztosítása

telefonszámokhoz, üzleti címekhez, elektronikus levelezési címekhez, hálózati honlapcímekhez, emberek, helyek

és szervezetek címeihez és telefonszámaihoz; online interaktív elektronikus hirdetőtábla biztosítása a

képregények kiadása, szórakoztatás és a szórakoztatóipar területén; hang, adatok és képek elektronikus

 továbbítása globális kommunikációs hálózaton keresztül.

 41    Oktatási, képzési és szórakoztatási szolgáltatások, sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztató

szolgáltatások, azaz televíziós sorozatok; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen televízión, kábelen, az

interneten és vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon keresztül biztosított folytatásos sorozat; szórakoztatási

szolgáltatások; képek rendelkezésre bocsátása az internetről; szórakozási, szórakoztatási információk; magazinok

kiadása; online kiadványok közzététele (nem letölthető formában); elektronikus könyvek és folyóiratok kiadása;

mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; zene online kiadása; videók, hangfelvételek és

játékok, többek között elektronikus játékokkal együtt használandó játékkazetták kölcsönzése; rádiós és televíziós

szórakoztatás, játékok, filmek, zene terjesztése; videók, videofelvételek készítése; televízió, televíziós időállítók

vagy rádiókészülékek, játékok, filmek, interaktív televíziós műsorok és/vagy szolgáltatások, hang- vagy

videofelvételek bérlése, lízingelése és kölcsönzése; mozifilmek forgalmazása vagy kölcsönzése; filmek, hang

vagy video továbbítására és fogadására való készülékek kölcsönzése; online tájékoztatás a szórakoztatás

területén; versenyek szervezése; minden fentnevezett szolgáltatás online módon is számítógépes adatbázisból,

interneten vagy internethez kapcsolt telefonon át; on-line módon, számítógépes adatbázisból vagy a számítógépes

világhálón nyújtott, a szórakozással vagy oktatással kapcsolatos információk a következők terén: mozifilmek,

mozgóképek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók,

videók és DVD-k, nagy felbontású optikai lemezek és más audiovizuális művek; online (nem letölthető)
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elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a következőkkel kapcsolatban: mozifilmek, mozgóképek,

dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók, videók és

DVD-k, nagy felbontású optikai lemezek és más audiovizuális művek; szórakoztató szolgáltatások, azaz

számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon megnézhető mozifilmek, mozgóképek,

dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók és más

audiovizuális művek; a következőkre vonatkozó információnyújtás: számítógépes hálózatokon és globális

kommunikációs hálózatokon megnézhető mozifilmek, mozgóképek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós

műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók, videók és DVD-k, nagy felbontású optikai lemezek és

más audiovizuális művek; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás, nevezetesen lehetőségek biztosítása a témák

széles körére vonatkozó információcserére és párbeszédre, élő rendezvények és levélben küldött információk

segítségével; számítógépes adatbázisból vagy számítógépes világhálózatról online módon biztosított,

mozgóképekhez, mozifilmekhez, dokumentumfilmekhez, filmekhez, televízióműsorokhoz, grafikákhoz,

animációkhoz és multimédiás bemutatókhoz, videókhoz és DVD-khez, nagy sűrűségű optikai lemezekhez és más

audiovizuális művekhez kapcsolódó információk; online adatbázisok rendelkezésre bocsátása a következőkre

vonatkozó általános hírek és információk kínálatával: mozifilmek mozgóképek, dokumentumfilmek, filmek,

televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók, videók és DVD-k, nagy felbontású optikai

lemezek és más audiovizuális művek; kölcsönzési tevékenység, nevezetesen mozifilmek, dokumentumfilmek,

játékfilmek, filmek, hangfelvételek, videojátékok, multimédiás bemutatások, elektronikus könyvek és

publikációk, videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális videolemezek, zenei felvételek, multimédiás

felvételek, és számítógépes játékok kölcsönzése globális kommunikációs hálózaton át; bérbeadási szolgáltatások,

nevezetesen mozifilmek, dokumentumfilmek, mozgóképek, filmek, hangfelvételek, videojátékok, multimédiás

bemutatók, elektronikus könyvek és kiadványok, videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális videolemezek,

zenei felvételek, multimédiás felvételek és számítógépes játékok bérbeadása globális kommunikációs

hálózatokon keresztül; információk, beszámolók és személyreszabott ajánlások szolgáltatása a szórakoztatás

területén; információk, beszámolók és személyreszabott ajánlások szolgáltatása a szórakoztatás területén, globális

kommunikációs hálózatokon keresztül; tájékoztatás versenyekhez és játékokhoz kapcsolódóan; díjátadó

versenyek szervezése a szórakoztatás területén mutatott kiválóság elismerésének érdekében; nem letölthető

képregények és képregényalbumok online rendelkezésre bocsátása; a felhasználók számára forgatókönyvek,

filmek, televíziós show-k grafikus képek és cselekmények megtekintését lehetővé tevő weboldal biztosítása;

blogokat és nem letölthető kiadványokat tartalmazó weboldal biztosítása a szórakoztatás, komédia,

forgatókönyvek, könyvek, novellák területén; a szórakoztatással kapcsolatos információkat, versenyeket,

szöveget, videót, hangot, kiadványokat tartalmazó honlapok biztosítása; hírek és információk biztosítása a

szórakoztatás területén szórakoztatással kapcsolatos információ, versenyek, szöveg, videó, hang, kiadványok

területén; televíziós, mozifilmes és szórakoztatási szemlék biztosítása; nem letölthető filmeket és videókat

tartalmazó honlap biztosítása; szaktanácsadás a szórakoztatás és a szórakoztatóipar területén; szórakoztatással,

mozifilmekkel és televíziós műsorokkal kapcsolatos tájékoztatás közösségi hálózatokon keresztül; képek

rendelkezésre bocsátása az internetről; szórakozási, szórakoztatási információk; magazinok kiadása; online

kiadványok közzététele (nem letölthető formában); elektronikus könyvek és folyóiratok kiadása; mágneses vagy

optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; zene online kiadása; videók, hangfelvételek és játékok, többek

között elektronikus játékokkal együtt használandó játékkazetták kölcsönzése; rádiós és televíziós szórakoztatás,

játékok, filmek, zene, interaktív reklámozás és/vagy szolgáltatások és videofelvételek terjesztése; televízió,

televíziós időállítók vagy rádiókészülékek, játékok, filmek, interaktív televíziós műsorok és/vagy szolgáltatások,

hang- vagy videofelvételek bérlése, lízingelése és kölcsönzése; mozifilmek forgalmazása vagy kölcsönzése;

filmek, hang vagy video továbbítására és fogadására való készülékek kölcsönzése; online tájékoztatás a

szórakoztatás területén; versenyek szervezése; minden fentnevezett szolgáltatás online módon is számítógépes

adatbázisból, interneten vagy internethez kapcsolt telefonon át; on-line módon számítógépes adatbázisból vagy a

számítógépes világhálón nyújtott, a szórakozással vagy oktatással kapcsolatos információk a következők terén:

mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2796



bemutatók, videók és DVD-k és más audiovizuális művek; on-line elektronikus kiadványok (nem letölthető)

rendelkezésre bocsátása a következőkkel kapcsolatban: mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek, filmek,

televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók, videók és DVD-k és más audiovizuális

művek; szórakoztató szolgáltatások, azaz számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon

megnézhető mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és

multimédiás bemutatók és más audiovizuális művek; a következőkre vonatkozó információnyújtás: számítógépes

hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon megnézhető mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek,

filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók és más audiovizuális művek;

szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás, nevezetesen lehetőségek biztosítása a témák széles körére vonatkozó

információcserére és párbeszédre, élő rendezvények és levélben küldött információk segítségével; on-line módon

számítógépes adatbázisból vagy a számítógépes világhálón nyújtott információk a következőkkel kapcsolatban:

mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás

bemutatók, videók és DVD-k és más audiovizuális művek; kölcsönzési tevékenység, nevezetesen mozifilmek,

dokumentumfilmek, játékfilmek, filmek, hangfelvételek, videojátékok, multimédiás bemutatások, elektronikus

könyvek és publikációk, videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális videolemezek, zenei felvételek,

multimédiás felvételek, és számítógépes játékok kölcsönzése globális kommunikációs hálózaton át; kölcsönzési

tevékenység, nevezetesen mozifilmek, dokumentumfilmek, játékfilmek, filmek, hangfelvételek, videojátékok,

multimédiás bemutatások, elektronikus könyvek és publikációk, videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális

videolemezek, zenei felvételek, multimédiás felvételek, és számítógépes játékok kölcsönzése globális

kommunikációs hálózaton át; bérbeadási szolgáltatások, nevezetesen mozifilmek, dokumentumfilmek,

mozgóképek, filmek, hangfelvételek, videojátékok, multimédiás bemutatók, elektronikus könyvek és kiadványok,

videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális videolemezek, zenei felvételek, multimédiás felvételek és

számítógépes játékok bérbeadása globális kommunikációs hálózatokon keresztül; információk, beszámolók és

személyreszabott ajánlások szolgáltatása a szórakoztatás területén; információk, beszámolók és személyreszabott

ajánlások szolgáltatása a szórakoztatás területén, globális kommunikációs hálózatokon keresztül;

információszolgáltatás és kommentárok a szórakoztatás és oktatás területén számítógépes világhálózat

segítségével, nevezetesen tájékoztatás a zene, könyvek, filmek, mozifilmek, tévéműsorok, játékok, játékszerek,

sportcikkek, elektronikai cikkek, multimédiás bemutatók, videók és DVD-k és más háztartási és fogyasztási

cikkek területén; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen online rögzített hanganyagok szolgáltatása a zene,

könyvek, filmek, mozifilmek, tévéműsorok, játékok, játékszerek, sportcikkek, elektronikai cikkek, multimédiás

bemutatók, videók és DVD-k és más háztartási és fogyasztási cikkek területén; szórakoztató szolgáltatások,

nevezetesen online szemlék, minősítések és ajánlások biztosítása a zene, könyvek, filmek, mozifilmek,

tévéműsorok, játékok, játékszerek, sportcikkek, elektronikai cikkek, multimédiás bemutatók, videók és DVD-k és

más háztartási és fogyasztási cikkek területén; szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen, műsoros audio-,

vizuális és audiovizuális művek részleteinek biztosítása az internet segítségével; könyvek, magazinok,

folyóiratok, irodalmi művek, vizuális művek, audioművek és audiovizuális művek megjelentetése; nem letölthető

műsoros audio-, vizuális és audiovizuális művek biztosítása vezeték nélküli hálózatokon keresztül; online

számítógépes játékok és online interaktív történetek biztosítása; online hírlevelek és blogok biztosítása az

alábbiakkal kapcsolatban: szórakoztatás, mozifilmek, TV, audiovizuális művek, zene, audioművek, könyvek,

színház, irodalmi művek, sporttevékenységek, szabadidős tevékenységek, pihenési tevékenységek, tornák,

művészet, tánc, musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, komédia, versenyek, vizuális művek, játékok,

szerencsejáték, fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális rendezvények, koncertek, kiadás, animáció, aktuális

események, divatbemutatók és multimédiás bemutatók; könyvek, folyóiratok, és irodalmi művek kivonatainak

kiadása, és olyan vizuális környezetek biztosítása, amelyekben a felhasználók kapcsolatba léphetnek egymással

szabadidős, kikapcsolódási és szórakozási célból; információk, hírek, cikkek és ismertetők biztosítása az alábbiak

terén: szórakoztatás, többek között mozifilmek, TV, audiovizuális művek, zene, audioművek, könyvek, színház,

irodalmi művek, sporttevékenységek, szabadidős tevékenységek, pihenési tevékenységek, tornák, művészet, tánc,

musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, komédia, versenyek, vizuális művek, játékok, szerencsejáték,
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fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális rendezvények, koncertek, kiadás, animáció, aktuális események,

divatbemutatók és multimédiás bemutatók, interaktív oktatási szolgáltatások számítógép-alapú és számítógéppel

segített útmutatás terén az aktuális események, oktatás, történelem, nyelv, bölcsészettudományok, irodalom,

matematika, üzlet, tudomány, technológia, hobbik, kultúra, sportok, művészetek, pszichológia és filozófia

vonatkozásában; információk, hírek, cikkek és hozzászólások biztosítása az oktatás és oktatási intézmények

területén; oktatási szolgáltatások tantermi oktatás és online távoktatás formájában aktuális események, oktatás,

történelem, nyelv, szabad művészetek, matematika, üzlet, természettudományok, hobbik, technológia, kultúra,

sportok, művészetek, pszichológia és filozófia témakörében; interaktív oktatási szolgáltatások számítógép-alapú

és számítógéppel segített oktatás formájában az alábbi témákban: aktuális események, oktatás, történelem, nyelv,

bölcsészettudományok, irodalom, matematika, üzlet, tudomány, hobbik, technológia, kultúra, sportok,

művészetek, pszichológia és filozófia; oktatási és szórakoztatási szolgáltatások podcast-ek, webcast-ek és

folytatásos programok formájában hírekkel és hozzászólásokkal az alábbiak területén: az interneten vagy más

kommunikációs vagy számítógépes hálózatokon keresztül elérhető mozifilmek, tv, audiovizuális művek, zene,

audioművek, könyvek, színház, irodalmi művek, sporttevékenységek, szabadidős tevékenységek, pihenési

tevékenységek, tornák, művészet, tánc, musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, komédia, versenyek,

vizuális művek, játékok, szerencsejáték, fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális rendezvények, koncertek,

kiadás, animáció, aktuális események, divat és multimédiás bemutatók; műsoros audio, audiovizuális és

multimédia művek biztosítása az interneten, vagy egyéb számítógépes vagy kommunikációs hálózaton az

alábbiakkal kapcsolatban: szórakoztatás, filmek, televízió, audiovizuális művek, zene, audio művek, könyvek,

színház, irodalmi művek, sportesemények, rekreációs tevékenységek, szabadidős tevékenységek, bajnokságok,

művészet, tánc, musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, humor, versenyek, vizuális művek, játékok,

szerencsejátékok, fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális események, koncertek, kiadás, animáció, aktuális

események, divatbemutatók, és multimédia bemutatók; mozifilmek gyártása; filmstúdiók; rádió- és

televízióműsorok készítése, show-műsorok készítése; rádiós szórakoztatás; stúdiószolgáltatások; színházi

produkciók; videó szerkesztés, videofilmgyártás; forgatókönyv-szövegkönyvíró szolgáltatások; filmstúdiók,

színházi produkciók; videoszalagok vágása; versenyek szervezése; rádiós és televíziós műsorújság;

klubszolgáltatások (szórakoztatás), szinkronizálás; filmek szerkesztése; zeneszerzés; stúdiószolgáltatások;

hangfelvétel készítés; szórakoztatás, vagyis számítógépes játék rendelkezésre bocsátása online módon;

szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen online elektronikus játékok rendelkezésre bocsátása; szórakoztató

szolgáltatások, azaz online videojátékok szolgáltatása; elektronikus játékokkal kapcsolatos, interneten keresztül

nyújtott szolgáltatások; számítógépes játék biztosítása hálózat felhasználói számára a hálózaton történő

felhasználásra; on-line információk nyújtása számítógépes játékokkal és számítógépek játékokhoz való

fejlesztésével kapcsolatban; online, nem letölthető digitális játékokat, filmeket, tévéműsorokat, zenét, és egyéb,

könyveket, magazinokat, aktuális eseményekre vonatkozó híreket és szórakoztatással kapcsolatos információkat

tartalmazó szöveges, audio- és videofájlokat kínáló kereshető online adatbázis biztosítása szórakoztató célra;

szórakoztatásra vonatkozó információkat és termékismertetőket tartalmazó weboldal biztosítása az audio-,

vizuális és audiovizuális tartalmak, nevezetesen filmek, tévéműsorok, videók és zene területén; hírek és

információk biztosítása a szórakoztatás terén termékismertetőkkel és -ajánlásokkal kapcsolatban, mindezek az

audio-, video- és audiovizuális tartalmak, nevezetesen filmek, tévéműsorok, videók és zene vonatkozásában;

filmeket, tévéshow-kat, videókat és zenét tartalmazó felvételek formájában letölthető audio-, video- és

audiovizuális tartalmakat biztosító weboldal biztosítása, az internet, távközlési hálózatok és vezeték nélküli

távközlési hálózatok segítségével elérhető audio-, video- és audiovizuális tartalmakat biztosító kereshető

adatbázis biztosítása a szórakoztatás területén; szórakozással kapcsolatos tájékoztatás biztosítása közösségi

hálózatokon keresztül audio-, vizuális és audiovizuális tartalmakkal kapcsolatban; szaktanácsadás a szórakoztatás

és a szórakoztatóipar területén; szórakoztatással, mozifilmekkel és televíziós műsorokkal kapcsolatos tájékoztatás

közösségi hálózatokon keresztül; a fentiekre vonatkozó tájékoztatási, konzultációs és tanácsadási szolgáltatások

 nyújtása.
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 ( 111 )  226.079

 ( 151 )  2018.10.25.

 ( 210 )  M 18 00909

 ( 220 )  2018.03.22.

 ( 732 )  SlyNails Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Díszítő matricák kozmetikai használatra - műköröm díszítő matricák; körömápolási cikkek - műköröm

 alapanyagok.

  41    Műkörmös és pedikűrös oktatás; műkörmös és pedikűrös versenyek szervezése, lebonyolítása.

  44    Manikűrszolgáltatások; pedikűrszolgáltatások; műkörömépítési szolgáltatások; szépségápolási konzultáció.

 ( 111 )  226.087

 ( 151 )  2018.10.25.

 ( 210 )  M 18 00532

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 )  ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, 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).

  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).

 ( 111 )  226.088

 ( 151 )  2018.10.25.

 ( 210 )  M 18 00768

 ( 220 )  2018.03.10.

 ( 732 )  GROOMING MONKEY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  THE GROOMING MONKEY

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.089

 ( 151 )  2018.10.25.

 ( 210 )  M 18 01045

 ( 220 )  2018.04.04.

 ( 732 )  András Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 )  WOWAHHA

 ( 511 )   41    Spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatás.

 ( 111 )  226.091

 ( 151 )  2018.10.25.

 ( 210 )  M 18 01038

 ( 220 )  2018.04.04.

 ( 732 )  MEEX Agent Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  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 áruosztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás.)

  41    Szórakoztató, kulturális és sport célú rendezvények szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  226.096

 ( 151 )  2018.10.26.

 ( 210 )  M 18 01284

 ( 220 )  2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szabolcsi almapálinka eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinka.
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 ( 111 )  226.099

 ( 151 )  2018.10.29.

 ( 210 )  M 17 03158

 ( 220 )  2017.10.04.

 ( 732 )  Georgi Yasmine Stephanie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benke és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szervezése promóciós célokból; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló

 programok igazgatása; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten; diszkók

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása;

idegenvezetős túrák levezetése; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás];

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási,

 szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; hordozható

épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; motelek; panziók; szállásfoglalás;

 szállásügynökségek; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; vendéglátás.

 ( 111 )  226.100

 ( 151 )  2018.10.29.

 ( 210 )  M 18 00265

 ( 220 )  2018.01.26.

 ( 732 )  Apparel Company Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth-Kalászi András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  226.101

 ( 151 )  2018.10.29.

 ( 210 )  M 17 01255

 ( 220 )  2017.04.19.

 ( 732 )  MLSZ Edzőcentrum Kft., Telki (HU)

 ( 541 )  GLOBALL HOTEL

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; értékesítési promóciós
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szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése;

irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy

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

reklámanyagok kölcsönzése; reklámszövegek írása; szponzorok felkutatása; üzleti szerződések tárgyalása másik

 fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz;

kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; parkolási szolgáltatások; raktárak bérbeadása; raktározási

 információk; üzenet kézbesítés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

bálok szervezése; játékfelszerelések kölcsönzése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; nem reklámcélú

szövegek publikálása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék,

étkezdék; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése];

szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek,

 asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás.

 ( 111 )  226.102

 ( 151 )  2018.10.29.

 ( 210 )  M 17 03157

 ( 220 )  2017.10.06.

 ( 732 )  Vezse Roland, Üröm (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek

[útmutatók]; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvkötészeti cikkek; nyomtatott publikációk; prospektusok;

 szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák szépségápolási, spa és

 kozmetikai termékekkel, szolgáltatásokkal és oktatással kapcsolatosan.

 41    Nevelés; szakmai képzés; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás]; online kiadványok megjelentetése; online könyvismertetők megjelentetése; multimédiás anyagok

 online kiadása.

 ( 111 )  226.103

 ( 151 )  2018.10.29.

 ( 210 )  M 17 03831

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Bukli Ádám, Székesfehérvár
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( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák

levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott

kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes

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

 lebonyolítása; táboroztatás; testnevelés; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  226.104

 ( 151 )  2018.10.29.

 ( 210 )  M 17 03933

 ( 220 )  2018.01.25.

 ( 732 )  IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém tároló szerkezetek.

  20    Kerékpár tárolók.

  39    Kerékpár tároló üzemeltetése, kerékpárok tárolása.

 ( 111 )  226.106

 ( 151 )  2018.10.29.

 ( 210 )  M 17 03944

 ( 220 )  2017.12.08.

 ( 732 )  "VILLA MEDICI" Szolgáltató, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Hegedűs Tamás, Veszprém

 ( 541 )  Villa Medici Hotel, Étterem, Panzió

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

 üzletvezetés.

 41    Bálok szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; partik tervezése (szórakoztatás); szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.

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

étkezdék; kávéházak; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásolásához; szállásfoglalás; szállodai

 szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz; vendéglátás.

 ( 111 )  226.107

 ( 151 )  2018.10.29.

 ( 210 )  M 17 04054
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 ( 220 )  2017.12.19.

 ( 732 )  Pureco Kft. 40%, Budapest (HU)

 Fővárosi Vízművek 60%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Ivóvíz előállítását szolgáló víztisztító egységek; víztisztító berendezések, készülékek és gépek;

 berendezések szennyvíz tisztításához.

  37    Vízkezelő berendezések telepítése, karbantartása és javítása.

  40    Helyszíni víztisztító szolgáltatás; vízkezelés és víztisztítás; víztisztító berendezések kölcsönzése.

 ( 111 )  226.108

 ( 151 )  2018.10.29.

 ( 210 )  M 18 00017

 ( 220 )  2018.01.04.

 ( 732 )  Foch Attila, Nyúl (HU)

 Kiss Tibor, Gősfa (HU)

 ( 541 )  ZENE-VÁR

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, kulturális tevékenység, TV műsor, zenés TV programok.

 ( 111 )  226.109

 ( 151 )  2018.10.29.

 ( 210 )  M 18 00023

 ( 220 )  2018.01.05.

 ( 732 )  Csiba Gábor Tamás, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Strassburger Gyula, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.110

 ( 151 )  2018.10.29.

 ( 210 )  M 18 00028

 ( 220 )  2018.01.05.

 ( 732 )  Springer & Jacoby Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zöld Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  6:3 SPORT

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.111

 ( 151 )  2018.10.29.
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 ( 210 )  M 18 00027

 ( 220 )  2018.01.04.

 ( 732 )  Kenton Oliver Smith, Ulvenhout (NL)

  

( 546 )

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (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).

 ( 111 )  226.112

 ( 151 )  2018.10.29.

 ( 210 )  M 18 00029

 ( 220 )  2018.01.05.

 ( 732 )  Springer & Jacoby Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zöld Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.123

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00695

 ( 220 )  2018.03.05.

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

 ( 740 )  dr. Jaczkó Géza, Budapest
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( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  226.126

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 01231

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Lézertrend Centrum Orvosi és Esztétikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Elysia

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  226.128

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00962

 ( 220 )  2018.03.27.

 ( 732 )  Erdős Judit, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; fényképek [nyomtatott]; papírból készült fényképtartók; papírból vagy kartonból festmények

[képek], keretezve vagy anélkül; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások papírból;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; katalógusok; képek; naptárak; noteszok; öntapadó címkék [papíráruk];

papíráruk; plakátok; falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; transzparensek[papíráruk];

 üdvözlőlapok/kártyák.

 40    Nyomtatás, fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; fényképnyomtatás; fényképelőhívás; fényképek

 feldolgozása, fényképkidolgozás; fényképészeti képfeldolgozás; fényképészeti nagyítás.

 41    Fényképészet; fényképészeti filmvágás; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; audio-, videó- és

 multimédiás termékek gyártása, fényképezés.

 ( 111 )  226.129

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00963

 ( 220 )  2018.03.27.

 ( 732 )  IKR Agrár Kft., Bábolna (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trágyák, kalcium és nitrogéntartalmú talajkondicionáló

 granulátumok.

 35    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékekkel, trágyákkal, kalcium és nitrogén tartalmú

 talajkondicionáló granulátumokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelem.

 42    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékekkel, trágyákkal, kalcium és nitrogén tartalmú
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talajkondicionáló granulátumokkal kapcsolatos tudományos szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói

 tevékenységek.

 ( 111 )  226.130

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00961

 ( 220 )  2018.03.27.

 ( 732 )  Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  Kezünkben a környezetünk!

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 40    Hulladék- és szemétégetés; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladék és szemét újrafeldolgozása és

 hasznosítása; értéknövelő újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás].

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.133

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 01219

 ( 220 )  2010.03.05.

 ( 732 )  Industria de Diseňo Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Arteixo (a Coruňa) (ES)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  ZARA

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; kötszerek, kötszerfélék; ásványvíz

gyógyászati használatra; pamut gyógyászati célokra; egészségügyi nadrágok; borogatások; dezodorok nem

személyes használatra; feltöltött hordozható gyógyszertáskák(elsősegély gyógyszerdobozok); oldatok

kontaktlencsékhez; inkontinencia pelenkák; menstruációs betétek; repülősók; fürdősók gyógyászati célokra; sók

ásványi fürdőkhöz; egészségügyi fehérneműk; tamponok; sebészorvosi gyolcs [szövetek]; melltartóbetét

 szoptatáshoz.

 ( 111 )  226.137

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 01378

 ( 220 )  2018.05.02.

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

 ( 541 )  ZOA

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek, adathordozó berendezések.

 10    Hőmérők gyógyászati használatra, elemző készülékek gyógyászati használatra, diagnosztikai készülékek

 gyógyászati használatra, érzékelő készülékek egészségügyi használatra, ovulációt diagnosztizáló eszközök.

 44    Gyógyszerészeti tanácsadás; távgyógyászati szolgáltatások, megtermékenyítést elősegítő szolgáltatások,

 orvosi szolgáltatások az emberi test állapotának diagnózisához.

 ( 111 )  226.138

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 01380
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 ( 220 )  2018.05.03.

 ( 732 )  Kelemen Edmund, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.140

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00964

 ( 220 )  2018.03.27.

 ( 732 )  ÉNSZ Élelmiszer Nagykereskedelmi Szövetség Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  226.143

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00958

 ( 220 )  2018.03.26.

 ( 732 )  Kiss Henrietta, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Natúrkozmetikumok; esszenciális olajok.

5    Aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; étkezéshelyettesítő, táplálékkiegészítő,

energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; diétás

 táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógynövények.

  18    Táskák sportruházathoz; sporttáskák; univerzális sporttáskák.

  25    Sportruházat; edzőcipők, sportcipők; sportnadrágok; sportmelltartók; pólók; trikók.

  28    Sportfelszerelés.

  30    Tea.
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 ( 111 )  226.144

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00957

 ( 220 )  2018.03.26.

 ( 732 )  Móra-Art Kulturális Kft., Mórahalom (HU)

 ( 740 )  Berta Zsolt, Mórahalom

 ( 541 )  Elixír Medical Wellness Hotel

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  226.146

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00965

 ( 220 )  2018.03.27.

 ( 732 )  ÉNSZ Élelmiszer Nagykereskedelmi Szövetség Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  226.156

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 01242

 ( 220 )  2018.04.19.

 ( 732 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Életkapu program

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.157

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 01110

 ( 220 )  2018.04.10.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  MR. BIG

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

 áru).

 ( 111 )  226.158

 ( 151 )  2018.10.30.

 ( 210 )  M 18 00973

 ( 220 )  2018.03.27.
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 ( 732 )  SBM Developpement, Ecully (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Trágyák, műtrágyák.

 5    Féregirtó szerek; rovarirtó szerek; gombairtó szerek; herbicidek, gyomirtó szerek.

 ( 111 )  226.166

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 17 03999

 ( 220 )  2017.12.14.

 ( 732 )  Wang Lili, Budapest (HU)

 ( 740 )  Frang Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Purple panda

 ( 511 )  20    Műanyag dobozok csomagoláshoz; műanyag edények csomagoláshoz; összeállított csomagolódobozok

[műanyagból]; szállítódobozok (nem fémből); ételcsomagoláshoz használt műanyag tálcák [tárolók]; átlátszó

 ételdobozok, tárolók kereskedelmi csomagolás céljára.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  226.173

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00666

 ( 220 )  2018.03.02.

 ( 732 )  Tóth Sára, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Tánccal kapcsolatos nevelés, oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek.

  44    Mentális- és fizikai rehabilitáció tánc segítségével, táncrehabilitáció.

 ( 111 )  226.174

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00543

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 )  Music Mercant Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest

 ( 541 )  Drum-Line Dobos Tehetségkutató

 ( 511 )   15    Dobok, ütőshangszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szórakoztatás és kulturális tevékenység.

 ( 111 )  226.179

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00663

 ( 220 )  2018.02.28.
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 ( 732 )  Pálfi-Gyurkó Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Marketinggel kapcsolatos oktatások, kiadványok, könyvek, oktatási anyagok.

  35    Reklám szolgáltatások, kereskedelmi ügyletek.

  41    Nevelés, szakmai képzés, kulturális tevékenység.

  42    Marketinggel kapcsolatos kutatások, szoftverek tervezése és fejlesztése, tudományos szolgáltatások.

 ( 111 )  226.182

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00670

 ( 220 )  2018.03.02.

 ( 732 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  226.183

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00544

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 )  Music Mercant Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Dobok, ütőshangszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szórakoztatás és kulturális tevékenység.

 ( 111 )  226.184

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00667

 ( 220 )  2018.03.02.

 ( 732 )  Hádinger Istvánné, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  18    Táskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök.

  35    Ékszerekkel kapcsolatos online-, kis- és nagykereskedelem.

 ( 111 )  226.186

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00555

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 )  Kozmáné Hornyák Ildikó, Kecskemét (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és oktatási

 anyagok.

  28    Játékok és játékszerek.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  226.187

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00728

 ( 220 )  2018.03.08.

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

  

( 554 )

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

 tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.

 ( 111 )  226.189

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 01000

 ( 220 )  2018.03.29.

 ( 732 )  Zhang Junmin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (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 áru).

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

 ( 111 )  226.190

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 01001

 ( 220 )  2018.03.29.
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 ( 732 )  Zhang Junmin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  226.191

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 17 03616

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  MCS Vágóhíd Zrt., Mohács (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda dr. Szűcs Ernő Péter ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tej és tejtermékek.

 ( 111 )  226.192

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 01285

 ( 220 )  2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szabolcsi Almapálinka eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 111 )  226.193

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 17 03159

 ( 220 )  2017.10.06.

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

 Asztalos István, Kunszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Tuller András, Budapest

 ( 541 )  MAGYARORSZÁG ITALA

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

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

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

 összefüggő bírálói tevékenységek.

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

 45    Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátás, élelmezés és közétkeztetés területén szellemi tulajdonjogok
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figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából, szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos

 konzultáció, szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  226.194

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00729

 ( 220 )  2018.03.06.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

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

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

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

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

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

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

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

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

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

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

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

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

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

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

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

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

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres
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készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

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

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

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

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

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

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

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

gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok;

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  226.195

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 01279

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  226.196

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00617

 ( 220 )  2018.02.22.

 ( 732 )  Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

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

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámfilmek készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés;

szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése;

üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektető és tőkét igénylő vállalkozók
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összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

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

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

 számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Bálok szervezése; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák

vezetése; golflétesítmények üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk;

 szórakoztatási szolgáltatások; vidámparkok.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók;

recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások;

 turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 111 )  226.197

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 01008

 ( 220 )  2018.03.29.

 ( 732 )  Enter-Holding Hungary Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  dr. Demcsák Pál, Szarvas

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek, karkötők.

  35    Internetes kereskedelem.

 ( 111 )  226.198

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 17 03613

 ( 220 )  2017.11.07.

 ( 732 )  MO-TO 95' Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Vajthó Ádám, Győr

 ( 541 )  UNIOIL

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  226.199

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 17 03615

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  Egymillióan a magyar esportért EGYESÜLET, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bíro Balázs György, Kaposvár

 ( 541 )  V4 Future Sports Festival

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  226.200

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 17 03968

 ( 220 )  2017.12.12.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Pajor Dávid ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Sörtársaság

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

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

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

 áru).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  226.201

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00391

 ( 220 )  2018.02.07.

 ( 732 )  Zeng Wanli, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 111 )  226.202

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 01283

 ( 220 )  2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szabolcsi Almapálinka eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő almapálinka.

 ( 111 )  226.203

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00620

 ( 220 )  2018.02.27.

 ( 732 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.204

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 17 03495

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  Sebők Andrea, Göd (HU)

 Sebők László, Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (fagylaltozó, cukrászda, kávézó, étterem).

 ( 111 )  226.205

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00499

 ( 220 )  2018.02.19.

 ( 732 )  Matmazel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Babó József, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  226.206

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00737

 ( 220 )  2018.03.06.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok, eszenciaolajok; aromatikus anyagok [esszenciaolajok]; balzsamok nem

gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények; fürdősók nem

gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok;

kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniai célokra; masszázs zselék,

gélek, nem gyógyászati célokra; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású

 fürdőkészítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; samponok; tisztító tejek kozmetikai használatra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölőszerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;
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táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

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

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

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

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

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

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

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

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

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

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

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

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládé alapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

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

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

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

élelmiszerekhez, kivéve az ételesszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;

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

szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

marcipánmassza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélt tésztaalapú készételek;

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

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

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

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

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

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

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

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;
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tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

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

 ( 111 )  226.207

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00048

 ( 220 )  2018.01.09.

 ( 732 )  Fehér András 50%, Budakalász (HU)

 Vrabecz János 50%, Albertirsa (HU)

 ( 541 )  WANNABE

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai klubok; éjszakai mulatók

szolgáltatásai; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre;

 jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez.

 43    Vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

 italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  226.208

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00733

 ( 220 )  2018.03.06.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

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

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

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

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

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

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

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

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

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

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

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

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

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

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

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

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

gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok;

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

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

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

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

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

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

 alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].
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 ( 111 )  226.209

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00735

 ( 220 )  2018.03.06.

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

 ( 541 )  BIOCO

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok, eszenciaolajok; aromatikus anyagok [esszenciaolajok]; balzsamok nem

gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények; fürdősók nem

gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok;

kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniai célokra; masszázs zselék,

gélek, nem gyógyászati célokra; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású

 fürdőkészítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; samponok; tisztító tejek kozmetikai használatra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölőszerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

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

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

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

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

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

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

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

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

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

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

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

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

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

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládé alapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[kivéve illóolajok]; jegestea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kandiscukor;
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kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávéalapú italok; kávéaromák;

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

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

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

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

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

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

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

marcipánmassza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélt tésztaalapú készételek;

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

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

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

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

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

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

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

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

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

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

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

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

gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok;

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  226.210

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00734

 ( 220 )  2018.03.06.

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

 ( 541 )  Minden porcikám élvezi a mozgást

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

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

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

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölőszerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

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

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

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

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

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

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

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;
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szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

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

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

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

 25    Ruházati cikkek; cipők; kalapáruk; atlétatrikók; ballonkabátok [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; futballcipők; fülvédők[ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők;

fűzősbakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; harisnyák; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat;

izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák;

kabátok, dzsekik; kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák;

kesztyűk; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; legging nadrágok,

cicanadrágok; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; övek [ruházat]; papucsok;

pizsamák; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; sapka ellenzők;

sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok

[sportszoknyák]; sportcipők; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szövetkabátok, felöltők;

tornacipők; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat; trikók; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák

 vízisíeléshez; zoknik.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési-

és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kirakatrendezés; on-line hirdetői

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

Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták

terjesztése, valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok,

 vitaminkészítmények kiskereskedelme és nagykereskedelme, reklámozása.

 ( 111 )  226.212

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00054

 ( 220 )  2018.01.09.

 ( 732 )  Varga Péter, Pécs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Apróhirdetések; ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; kereskedelmi- és

lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; ingatlanokkal kapcsolatos reklámok, ingatlanokkal

 kapcsolatos kereskedelmi ügyletek, ingatlannal kapcsolatos biztosítás és pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

 36    Ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások;

ingatlanirodák [apartmanok]; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlannal kapcsolatos ügyletek

és szolgáltatások; ingatlanok listázási szolgáltatásai házbérléshez és lakásbérléshez; ingatlantanácsadás;

ingatlanügyletek; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek; kereskedelmi

ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; ügynökségek (ingatlan -); ügynökségi szolgáltatások

ingatlan megbízásból történő eladásához; ingatlanok értékbecslése; ingatlanérték-becslés; ingatlan értékelés;

 ingatlan értékbecslés.

 ( 111 )  226.215

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00049
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 ( 220 )  2018.01.09.

 ( 732 )  Lev Levandovsky Tal, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  226.216

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 17 01729

 ( 220 )  2017.05.26.

 ( 732 )  OKULÁR-JOKER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Vajda Sándor, Miskolc

 ( 541 )  TREND OPTIKA

 ( 511 ) 9    Kontaktlencsék, szemüvegek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegláncok,

 optikai lencsék, optikai cikkek, napszemüvegek, szemüvegkeretek megnevezésű áruk.

  37    A szemüveg használatából fakadó sérülések, törések, deformálódások javítása.

  40    Dioptriás optikai- és napszemüveg-lencse csiszolása.

 ( 111 )  226.218

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 17 03956

 ( 220 )  2017.12.11.

 ( 732 )  Humen Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Mr. Gay Hungary

 ( 511 )  41    Versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése az

 interneten; versenyek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése.

 ( 111 )  226.219

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00736

 ( 220 )  2018.03.06.

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

 ( 541 )  A minőség nem ismer kompromisszumot

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

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

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

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölőszerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

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

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

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

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

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

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

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

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

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,
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koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

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

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

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládé alapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

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

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

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

élelmiszerekhez, kivéve az ételesszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;

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

szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

marcipánmassza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélt tésztaalapú készételek;

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

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

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

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

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

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

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

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

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

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési-

és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kirakatrendezés; on-line hirdetői

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

Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
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áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták

terjesztése, valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok,

 vitaminkészítmények kiskereskedelme és nagykereskedelme, reklámozása.

 ( 111 )  226.220

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00389

 ( 220 )  2018.02.06.

 ( 732 )  Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SAMSARA HOTEL

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

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

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámfilmek készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés;

szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése;

üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

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

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

 számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Bálok szervezése; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák

vezetése; golflétesítmények üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk;

 szórakoztatási szolgáltatások; vidámparkok.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók;

recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások;

 turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 111 )  226.221

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00153
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 ( 220 )  2018.01.18.

 ( 732 )  Tóth Mónika, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép hardverek; szoftverek közösségi hálózatokhoz; számítógépes szoftverek alkalmazásprogramozó

interfészekként való használatra (API); alkalmazásprogramozási interfész (API) szoftverek szoftveralkalmazások

építéséhez; online közösség létrehozására, kezelésére és azzal történő interakcióra használt számítógépes

szoftverek; számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a következőket: elektronikus média vagy

információ létrehozása, szerkesztése, feltöltése, letöltése, elérése, megtekintése, posztolása, megjelenítése,

megjelölése/címkézése, blogolása, adatfolyamos sugárzása, linkelése, megjegyzésekkel való ellátása, velük

kapcsolatos érzelmek jelzése, megjegyzések hozzáfűzése, beágyazása, továbbítása és megosztása vagy egyéb

módon történő biztosítása számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; képek, audiovizuális és

videotartalmak módosításának és továbbításának lehetővé tételéhez használatos számítógépes szoftverek;

fényképek, képek és audio, videó és audiovizuális tartalom módosítására szolgáló szoftver fényképészeti

szűrőkkel és kiegészített valóság (AR) effektusokkal, nevezetesen grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi

címkék, metaadatcímkék, hiperlinkek; számítógépes szoftverek adatok és információk gyűjtéséhez, kezeléséhez,

szerkesztéséhez, rendezéséhez, módosításához, átviteléhez, megosztásához és tárolásához; a felhasználók számára

elektronikus üzleti tranzakciók számítógépes és kommunikációs világhálózaton keresztüli lebonyolítását lehetővé

tevő letölthető e-kereskedelmi számítógépes szoftverek; elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és

emlékeztetők küldésére szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes kereső szoftverek; elektronikus

játékszoftver; videojáték-szoftver; szoftver az elektronikus adatok valós környezetekkel történő integrálására

szórakoztatási, oktatási, játékkal kapcsolatos, kommunikációs, valamint közösségi hálózatépítési célból;

szoftverek áruk és szolgáltatások megrendelésére és/vagy megvásárlására; helymeghatározást figyelembe vevő

szoftver helyek keresésére, meghatározására és megosztására; szoftver vezeték nélküli tartalom, adatok és

információk továbbítására; szoftverek, nevezetesen közösségi hálózati funkciókat biztosító alkalmazás; szoftver

virtuális közösségeken belüli csoportok létrehozására, kezelésére és elérésére; szoftver az emberi és az Al

(mesterséges intelligencia) platformok közötti együttműködés és kommunikáció megkönnyítésére; szoftverek

betöltött képek, hang-, audiovizuális és videó tartalmak, illetve a hozzájuk kapcsolódó szövegek és adatok

megtekintésére és azokkal kezelésére; alkalmazás programozási felület (API) az Al (mesterséges intelligencia)

platformok fejlesztéséhez; szoftverek rendezvények szervezéséhez; számítógépes program; számítógépes szoftver

elektronikus üzenetek, grafikák, képek, hang- és audiovizuális tartalom küldésére és fogadására számítógéppel az

interneten és a kommunikációs hálózatokon; szoftverek kép-, grafika-, hang-, videó- és szöveg feldolgozásra;

közösségi hálózati tartalmak kezelésére szolgáló szoftver, a virtuális közösséggel való kommunikációra, valamint

a képek, audio, audiovizuális és videó tartalmak, fényképek, videók, adatok, szövegek, üzenetek, megjegyzések,

reklámok, média hirdetési kommunikáció és információ átadására; ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) szoftver;

 üzenetküldő szoftver.

 35    Marketing, reklám és promóciós szolgáltatások; piackutatási és tájékoztató szolgáltatások biztosítása; mások

áruinak és szolgáltatásainak reklámozása az interneten és kommunikációs hálózatokon keresztül; üzleti és

reklámszolgáltatások, elsősorban médiatervezés és médiavásárlás mások megbízásából; konzultációs

szolgáltatások a reklám és marketing területén; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi

vásárok rendezése; kereskedelmi információk gyűjtése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és

lebonyolítása; harmadik fél szolgáltatásainak és termékeinek cseréjének és értékesítésének lehetővé tétele

számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; online piacterek biztosítása áruk és/vagy szolgáltatások

értékesítői számára; on-line eszközök biztosítása eladók és vevők összehozása céljából; üzleti hálózatépítés;
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reklámozási és információterjesztési szolgáltatások, elsősorban kategorizált reklámfelületek biztosítása a

számítógépes világhálózaton keresztül; online számítógépes adatbázisok és online kereshető adatbázisok

biztosítása az apróhirdetések területén; előre fizetett ajándék kártyák, ezen belül ajándékkártya-utalványok

kiadása, amelyek beválthatók termékekre vagy szolgáltatásokra; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen a

közfigyelem felhívása a jótékonysági, emberbarát, önkéntes, köz- és közösségi szolgálat és humanitárius

tevékenységek fontosságára; elektronikus médián keresztül történő reklámozás; ügyfélkapcsolat-menedzsment;

reklámszolgáltatások; internetes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő reklámterjesztés mások

számára; reklámszolgáltatások, nevezetesen online hirdetések célzása és optimalizálása; üzleti menedzsment;

üzleti adminisztráció, irodai funkciók; marketing és reklámtevékenységgel kapcsolatos üzleti konzultáció;

médiatervezés és médiavásárlási szolgáltatások; márka(név) tanácsadás; reklámanyagok tervezése mások

 számára.

 38    Távközlés; hozzáférés biztosítása számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz; távközlési

szolgáltatások, nevezetesen adatok, üzenetek és információk elektronikus továbbítása; online kommunikációs

fórumok biztosítása általános érdeklődésre számot tartó témakörökben; a mobileszköz és webhely felhasználóit

más helyi vagy globális weboldalakra irányító online kommunikációs kapcsolódási pontok rendelkezésre

bocsátása; hozzáférés segítése harmadik fél weblapjaihoz vagy más elektronikus tartalomhoz általános

bejelentkezéssel; online csevegőszobák, azonnali üzenetküldési szolgáltatások és elektronikus hirdetőtáblák

biztosítása; audio-, szöveg- és videoközvetítési szolgáltatások a számítógépes vagy más kommunikációs

hálózatokon keresztül; voice over Internet protocol (VOIP) szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások;

hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz a közösségi hálózatok területén; peer-to-peer (egyenrangú

hálózati) fotómegosztó és adatmegosztó szolgáltatások, nevezetesen digitális fényképfájlok, grafikák és

hanganyagok elektronikus továbbítása az internethasználók körében; telekommunikációs és peer-to-peer hálózati

számítógépes szolgáltatások, nevezetesen képek, audiovizuális és videó tartalmak, fényképek, videók, adatok,

szövegek, üzenetek, reklámok, média hirdetési kommunikáció és információ elektronikus továbbítása; videó,

audiovizuális és interaktív audiovizuális tartalom közvetítése és élő közvetítése az interneten keresztül;

telekonferencia; telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen adatátviteli és vétel szolgáltatások

telekommunikációs hálózatokon keresztül; mobiltelefon-kommunikációs szolgáltatások; webes üzenetküldés;

azonnali üzenetküldő szolgáltatások; hang, adat, hang, videó, szöveg és grafika elektronikus cseréje az interneten

 és a távközlési hálózatokon keresztül.

 41    Szórakoztató szolgáltatások; fényképek megosztása és videó megosztása; elektronikus kiadói szolgáltatások

mások számára; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen interaktív és többjátékosos és egyjátékosos

játékszolgáltatások számítógépes vagy kommunikációs hálózatokon keresztül játszott játékokhoz kapcsolódóan;

online források biztosítása szoftverfejlesztők számára; verseny szervezése és ösztönző jutalomprogramok

szoftverfejlesztők számára; oktatási anyagok közzététele, nevezetesen könyvek, folyóiratok, hírlevelek és

elektronikus kiadványok kiadása; online folyóiratok, nevezetesen webes blogok (blogok), amelyek felhasználó

által meghatározott tartalmat tartalmaznak; szórakoztatási szolgáltatások, főként virtuálisvalóság-játékok

biztosítása; interaktív szórakoztatási szolgáltatások és virtuálisvalóság-tartalmak; online virtuális valóságos

játékok biztosítása; online kiterjesztett valóság játékok szolgáltatása; online kevert valóság játékok biztosítása;

oktatási szolgáltatások, nevezetesen konferenciák és szemináriumok szervezése és bonyolítása a mesterséges

intelligenciával és a "dolgok internetével" kapcsolatban; online játékok biztosítása; online játék szoftver

biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások, főként interaktív játékok biztosítása; oktatás; képzés biztosítása; sport

 és kulturális tevékenységek.

 42    Számítógépes szolgáltatások, különösen a regisztrált felhasználók számára csoportok és rendezvények

szervezését, vitákban való részvételt, valamint társadalmi, üzleti és közösségi hálózatépítésbe történő

bekapcsolódást lehetővé tevő virtuális közösségek létrehozása; számítógépes szolgáltatások, köztük webkeresők

(keresőmotorok) biztosítása globális számítógépes és kommunikációs hálózaton történő adatszerzéshez;

közösségi hálózatépítésre, virtuális közösség létrehozására, valamint hang- és videoanyagok, fényképek,

szövegek, tartalom, és adatok továbbítására szolgáló szoftverek biztosítása; alkalmazás-kiszolgálói (ASP)
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szolgáltatások, beleértve mások számítógépes szoftveralkalmazásainak hosztolását; olyan szoftverek biztosítása,

amelyek lehetővé tesznek a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciókat az interneten és a

kommunikációs hálózatokon keresztül; értesítések, figyelmeztető üzenetek küldésére, és elektronikus üzenetek

küldésére és fogadására szolgáló, valamint a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók globális

számítógépes hálózaton keresztüli végrehajtását lehetővé tevő szoftvereket kínáló szoftver mint szolgáltatás

(SaaS) szolgáltatások; mobil szoftver alkalmazások elérhetővé tétele, fejlesztése, értékelése, tesztelése és

karbantartása hordozható számítástechnikai eszközök számára; egyszeri bejelentkezés használatán alapuló

felhasználó hitelesítési szolgáltatások és szoftverháttér nyújtása e-kereskedelmi tranzakciók lebonyolítására;

elektronikus pénzátutalási, hitel- és betéti kártya, illetve elektronikus csekk-tranzakciók hitelesítési

szolgáltatásainak biztosítása egyszeri bejelentkezésen alapuló szoftvertechnológiával; olyan

alkalmazásprogramozási felület (API) biztosítása, amely a felhasználók számára lehetővé tesz elektronikus üzleti

monetáris tranzakciókat az interneten keresztül; szoftverek elektronikus fizetések feldolgozására; platform mint

szolgáltatás (PAAS) szolgáltatásokat tartalmazó szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára

üzleti és e-kereskedelmi tranzakciók végrehajtását; alkalmazás-programozási interfész (API) szoftver biztosítása

hang-, videó-, kép-, szöveg-, tartalom- és adatátvitelhez, elektronikus üzenetküldéshez és adattovábbításhoz;

szoftverek elektronikus üzenetküldéshez; nyomon követési szolgáltatások; szoftverek biztosítása nyomkövetési

szolgáltatásokhoz; alkalmazás szolgáltató (ASP), amely szoftvereket tartalmaz nyomon követési

szolgáltatásokhoz; szoftver biztosítása a felhasználó tartózkodási helyének megosztására és megjelenítésére, más

felhasználókkal folytatott tevékenységek tervezéséhez és ajánlások készítéséhez; szoftverek biztosítása közösségi

élet és úticél követéséhez; alkalmazásszolgáltató (ASP), amely olyan szoftvereket tartalmaz, amelyek lehetővé

teszik vagy megkönnyítik a közösségi élet és úticélok követését; szoftverek biztosítása rendelések és foglalások

lebonyolításához; helymeghatározó szoftver biztosítása az érdeklődésre számot tartó áruk, szolgáltatások és

események helyének keresésére, meghatározására és megosztására; alkalmazás-szolgáltató (ASP), amely

helymeghatározó szoftverrel rendelkezik az érdeklődésre számot tartó áruk, szolgáltatások és események

helyének keresésére, meghatározására és megosztására; szoftverek biztosítása emberek és az Al (mesterséges

intelligencia) platformok közötti interakció és kommunikáció megkönnyítésére; alkalmazás-szolgáltató (ASP),

amely olyan szoftvereket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik vagy megkönnyítik az emberek és az Al

(mesterséges intelligencia) platformok közötti együttműködést és kommunikációt; kiterjesztett valóság és

virtuális valóság effektek tervezése fényképek, képek, videók és audiovizuális tartalmak módosításához;

"platform mint szolgáltatás" (PAAS), amely szoftverplatformokat tartalmaz hirdetések vásárlására és

terjesztésére; szoftverek biztosítása fényképek, képek és hang-, videó- és audiovizuális tartalom módosításához

fényképészeti szűrőkkel és kiterjesztett valóság (AR) effektekkel, melyek főként grafika, animációk, szöveg,

rajzok, földrajzi címkék, metaadatcímkék, hiperhivatkozások; "platform mint szolgáltatás" (PAAS), amely

szoftveres platformot biztosít közösségi hálózatba való bekapcsolódásra, a közösségi hálózati tartalmak

kezelésére, virtuális közösség létrehozására és a képek, audiovizuális és videó tartalmak, fényképek, videók,

adatok, szövegek, üzenetek, hirdetések, kommunikáció és információ továbbítására; személyi asszisztens szoftver

biztosítása; szociális asszisztens szoftver biztosítása; olyan online szolgáltatások nyújtása, amelyek nem letölthető

szoftverek ideiglenes használatát teszik lehetővé elektronikus üzenetek, azonnali üzenetek, elektronikus

figyelmeztetések és emlékeztetők, valamint fényképek, képek, grafikák, adatok, hangok, videók és audiovizuális

tartalmak küldésére és fogadására a számítógépes és a kommunikációs hálózatokon keresztül; nem letölthető

számítógépes szoftverek ideiglenes használata a hangalapú internet protokoll (VOIP) hívások, telefonhívások,

videohívások, szöveges üzenetek, elektronikus üzenetek, azonnali üzenetek és online közösségi hálózati

szolgáltatások nyújtásának megkönnyítésére; internetes protokoll (VOIP) hívások, telefonhívások, videohívások,

szöveges üzenetek, elektronikus üzenetek, azonnali üzenetek és online közösségi hálózatok szolgáltatásainak

engedélyezésére vagy megkönnyítésére szolgáló szoftvereket tartalmazó alkalmazás-szolgáltatás (ASP)

szolgáltatások; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen információk nyújtása a technológia és a

szoftverfejlesztés területén, az interneten és a kommunikációs hálózatokon keresztül; szoftverek biztosítása

fényképek készítéséhez és szerkesztéséhez, videók rögzítéséhez és szerkesztéséhez; alkalmazásszolgáltatás
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(ASP), amely olyan szoftvereket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik vagy megkönnyítik a fényképek készítését és

szerkesztését, valamint a videók rögzítését és szerkesztését; szoftverfejlesztés; online szoftver biztosítása;

alkalmazásszolgáltatás, nevezetesen alkalmazások, szoftverek, webhelyek és adatbázisok biztosítása, fejlesztése

és karbantartása a vezeték nélküli kommunikáció, a mobilinformáció-hozzáférés és a távoli adatkezelés területén

a vezeték nélküli tartalmak kézbesítésére kézi számítógépek, laptopok és mobil elektronikus eszközök számára;

alkalmazásszolgáltatás (ASP); olyan online lehetőség biztosítása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára,

hogy feltölthessenek, módosíthassanak és megoszthassanak audio-, videó-, fényképfelvételeket, szövegeket,

grafikákat és adatokat; szoftver és alkalmazások biztosítása ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRIVI);

ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverrel rendelkező alkalmazás-szolgáltatás (ASP); számítógépes

szolgáltatások, főként alkalmazás-szolgáltatás, amely az ügyfélkapcsolat kezelésére (CRM) szolgáló

 alkalmazásprogramozási felületet (API) biztosítja.

 45    Közösségi hálózati szolgáltatások; concierge szolgáltatások nyújtása mások számára, nevezetesen szállások

foglalása, vásárlások megkönnyítése, szállítás-szervezés, kérés szerint személyes beállítások készítése,

termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlások, egyedi igények kielégítésére szolgáló ügyfél-specifikus

információk biztosítása, valamint elektronikus emlékeztetők és értesítések biztosítása; online közösségi hálózati

szolgáltatások; felhasználói hitelesítési szolgáltatások; azonosító hitelesítési szolgáltatások; üzleti azonosítási

 hitelesítési szolgáltatások.

 ( 111 )  226.222

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00727

 ( 220 )  2018.03.08.

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

  

( 554 )

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

 tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.

 ( 111 )  226.223

 ( 151 )  2018.11.05.

 ( 210 )  M 18 00730

 ( 220 )  2018.03.06.

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

 ( 541 )  Egészségre tervezve

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

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

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

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

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;
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táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

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

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

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

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

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

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

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

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

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

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

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

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

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

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2833



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

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési-

és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kirakatrendezés; on-line hirdetői

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

Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták

terjesztése, valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok,

 vitaminkészítmények kiskereskedelme és nagykereskedelme, reklámozása.

 ( 111 )  226.225

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00221

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Imre Norina, Tésa (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Marianna Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Virágok.

 ( 111 )  226.226

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00452

 ( 220 )  2018.02.14.

 ( 732 )  Sinka Amanda, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Légylárva, nem élő.

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

 halaknak; ehető rágcsálni váló állatoknak.

  44    Légylárva tenyésztés.

 ( 111 )  226.227

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00214

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súroló szerek, szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; piperecikkek;

kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai szerekkel impregnált kendők; hajápoló szerek; fogápolási
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 termékek.

5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára;

táplálék-kiegészítők emberek számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; gyógynövény-alapú krémek,

- olajok, - gélek orvosi használatra; gyógynövények orvosi használatra; illóolajok és gyógynövény kivonatok

 orvosi használatra; vitaminok.

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

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

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

 riporteri szolgáltatás; oktatás.

 ( 111 )  226.229

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00447

 ( 220 )  2018.02.13.

 ( 732 )  Tabányi Katalin, Balatonalmádi (HU)

 ( 541 )  Nereus Park Hotel

 ( 511 )   36    Szálláshelyek nyújtása.

 43    Idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával

kapcsolatban; szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez;

szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásbiztosítás találkozókhoz; szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba;

szállásfoglalás utazók számára; szálláshely biztosítás találkozókhoz; szállásfoglalással kapcsolatos

információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten; szálláskiadás nyaraláshoz; szállásszervezés

turisták számára; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek

megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista

szálláshelyek; üdülési szállás biztosítása; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely biztosítása;

 üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].

 ( 111 )  226.230

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00450

 ( 220 )  2018.02.13.

 ( 732 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, Seoul (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez;gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 111 )  226.231

 ( 151 )  2018.11.06.
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 ( 210 )  M 18 00451

 ( 220 )  2018.02.14.

 ( 732 )  Flaga GmbH, Leobendorf (AT)

 ( 740 )  Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PALACKOMAT

 ( 511 )  7    Árusító automaták; gázpalack árusító automaták.

 35    Gázpalack árusító automaták kölcsönzése; üzemanyagokkal és gázokkal kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  226.232

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00445

 ( 220 )  2018.02.12.

 ( 732 )  dr. Takács-Telegdi Réka Viktória, Halásztelek (HU)

 ( 541 )  HOPPÁ!

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok, sörök.

  33    Alkoholtartalmú italok, gyümölcsborok.

  43    Vendéglátás, italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben.

 ( 111 )  226.233

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00339

 ( 220 )  2018.02.05.

 ( 732 )  Szabó Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  226.237

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00213

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BELEPOX

 ( 511 )  2    Lakkok; bevonóanyagok; alapozók.

 ( 111 )  226.238

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00212

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  AKVATEMP

 ( 511 )  2    Lakkok; bevonóanyagok; alapozók.

 ( 111 )  226.244

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00567

 ( 220 )  2018.02.21.

 ( 732 )  Nautis Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  nautis hotel

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  226.245

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00566

 ( 220 )  2018.02.21.

 ( 732 )  Nautis Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  nautis

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  226.249

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00565

 ( 220 )  2018.02.21.

 ( 732 )  Vászolyi Sajtmanufaktúra Kft., Vászoly (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest

 ( 541 )  SZENT MÁRTON SAJT

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 111 )  226.252

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00561

 ( 220 )  2018.02.21.

 ( 732 )  Csákvári József, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Természetes alapanyagú kozmetikumok; kozmetikai cikkek; gyógyszappanok; kozmetikai bőrápoló szerek;

 masszázs gélek nem gyógyászati célokra; olajok; kenőcsök és balzsamok kozmetikai célokra.

5    Gyógynövény alapú gyógyászati készítmények; gyógyhatású kozmetikai készítmények; gyógyhatású

illóolajok; balzsamok és balzsamkészítmények gyógyászati használatra; fájdalomcsillapító krémek; gyógyhatású

 krémek bőrre; fájdalomcsillapító balzsamok; gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra.

 ( 111 )  226.253

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00560

 ( 220 )  2018.02.21.

 ( 732 )  Izsáki Házitészta Kft., Izsák (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2837



 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Generációkon át

 ( 511 )   30    Lisztből és egyéb gabonaőrleményekből, gabonakészítményekből készült tészták.

 35    Lisztből és egyéb gabonaőrleményekből, gabonakészítményekből készült tészták kis és nagykereskedelme,

 az ehhez kapcsolódó kereskedelmi adminisztrációs és irodai munkák.

 ( 111 )  226.254

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00455

 ( 220 )  2018.02.14.

 ( 732 )  Ventilátorház Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Ventilátorok, szellő ventilátorok.

 35    Ventilátorok, légtechnikai termékek, fürdőszoba és WC kisventilátorok, ablakventilátorok,

axiálventilátorok, csőventilátorok, centrifugál ventilátorok, centrifugál ventilátorok sav és lúgálló kialakításban,

robbanásbiztos ventilátorok, tetőventilátorok, csatornaventilátorok, hangcsillapított ventilátorok, kandalló

ventilátorok, mennyezet ventilátorok, műszerventilátorok, légtisztító ventilátorok, nagykonyhai páraelszívó

ventilátorok, központi elszívók, hővisszanyerő szellőztető berendezések, kézszárítók, ipari és háztartási csövek,

alumínium flexibilis légcsatornák, fém és műanyag idomok, rácsok, légszelepek, zsaluk, pillangószelepek,

visszacsapó szelepek, fűtőbetétek, tűzvédelmi termékek, tűzvédelmi csappantyúk, tűzvédelmi rácsok,

páramentesítők, hangcsillapítók, rögzítőbilincsek, szűrődobozok és szűrő anyagok, szerelő ajtók, szerelési

anyagok, tetőátvezetők, tető sapkák, szabályzó eszközök és elektronikai eszközök, fűtőventilátorok,

légbeeresztők, huzatfokozók, konyhai páraelszívók, tűzvédelmi légszelepek, fordulatszám szabályzók,

szagelszívók, légbeeresztők, résszellőzők, elosztó dobozok, pillangószelepek, motoros

 pillangószelepek,anemosztátok, laposcsatornák kereskedelme.

 ( 111 )  226.255

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00454

 ( 220 )  2018.02.14.

 ( 732 )  Arany Gábor, Mezőhék (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Mézek; gyógyfüves mézek; propolisz; aszalt gyümölcsöket, magvakat, csonthéjas magvakat tartalmazó

 mézek.

  31    Virágporok, nyers virágporok.

 35    Mézek; gyógyfüves mézek; propolisz; aszalt gyümölcsöket, magvakat, csonthéjas magvakat tartalmazó

 mézek, virágporok, nyers virágporok kereskedelme.

 ( 111 )  226.261

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00966

 ( 220 )  2018.03.26.

 ( 732 )  Stoller Katalin, Keszthely (HU)

 ( 541 )  önmentő baba - self save baby
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 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  226.263

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00839

 ( 220 )  2018.03.16.

 ( 732 )  Mihály László, Kecskemét (HU)

 Trencsényi Tibor, Ballószög (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Hordozható kandallókhoz kialakított borítók.

 19    Párkányok, nem fémből; díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra; mellvédek, balluszterek,

könyöklők; texturált nemfém falburkolatok, felületek; beton; ablakdobozok betonból; beton burkolólapok; beton

emlékművekhez; beton építőanyagok; beton idomkövek; beton támfalak; beton útburkoló kövek; beton útburkoló

elemek; beton útburkoló lapok; betonfalak; betonlapok; betonlapok, betontáblák; betonoszlopok; betonpadlózat;

betontéglák; előformázott beton építőelemek; építőelemek betonból; formák (nem fémből) betonhoz; műanyag

szál és üvegszál erősítésű betonból készült építőanyagok; texturált betonfelületek; tűzálló beton; beton

emlékművek; betonból készült dísztáblák, plakettek; betonból készült sírkövek; betonból készült szobrok;

betonfigurák; betonszobrok; kisplasztika kőből, betonból vagy márványból; kő, beton vagy márvány síremlékek;

kő, beton vagy márvány sírkövek; mellszobrok betonból; mellszobrok kőből, betonból vagy márványból;

művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; öntött betonból készült díszek; kandallóburkolatok;

kandallóburkolatok nem fémből; kandallókeretek; kő kandallókeretek [kandallópárkányok és

kandallóburkolatok]; márvány kandallókeretek [kandallópárkányok és kandallóburkolatok]; nemfém

kandallóburkolatok; téglák kandallókhoz; kerítések, nem fémből; nemfémes anyagból készült radiátor rácsok,

kerítések; kerítésanyagok, nem fémből; eróziót korlátozó kerítések [nem fém építőanyagok]; kerítéspanelek, nem

 fémből; nem fém kerítéslécek; nem fémes anyagból készült kerítésoszlopok; nemfém kerítésoszlopok.

  20    Kerti bútorok.

  37    Betonburkolás; betonozás; árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; kerítések felállítása.

  40    Betonöntés.

 ( 111 )  226.264

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 01374

 ( 220 )  2018.04.27.

 ( 732 )  Prima Primissima Alapítvány (Legkiválóbb a Legkiválóbbak Között Alapítvány), Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; teljesítményt elismerő

díjkiosztó ünnepségek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése;kulturális, művészi, tudományos és sport

teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; sport- és kulturális tevékenységek, valamint

tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal

összefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel

összefüggő bírálói tevékenységek; előadások szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók, kiállítások
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szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

 szervezése.

 ( 111 )  226.265

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00690

 ( 220 )  2018.03.05.

 ( 732 )  GAME 09 Kft., Üröm (HU)

 ( 541 )  ÉDES OTTHON

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

  41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  226.266

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 01091

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  Fehér Tamás, Erdőkertes (HU)

 Fehér-Pál Rita, Erdőkertes (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Könyvek; nem szépirodalmi könyvek; szépirodalmi könyvek; könyvek az önfejlesztés területén; könyvek az

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

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

tanácsadás; karriertervezési tanácsadás; munkaerő-felvételi tanácsadás; hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás;

üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás;

foglalkoztatási konzultáció, tanácsadás; vállalatvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; tanácsadás üzleti ügyekben;

üzleti elemzés; vállalatok elemzése és értékelése; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

vállalatelemzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalati szervezetfejlesztési tanácsadás; vállalati

teljesítményértékelés; üzleti tanácsadás vállalati termelékenységi és hatékonysági stratégiák területén; üzleti

tanácsadás munkaerő motiválás- és fejlesztés területén; üzleti tanácsadás munkakörelemzések, és munkakörökhöz

 tartozó egyéni-, társas- és módszerkompetenciák területén.

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

tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; egyéni és csoportos üzleti- és vállalatfejlesztési tanfolyamok szervezése

és lebonyolítása; egyéni és csoportos önfejlesztő tréningek szervezése és lebonyolítása; egyéni és csoportos

üzleti- és vállalatfejlesztési tréningek szervezése és lebonyolítása; egyéni és csoportos önfejlesztési tanácsadás

szervezése és lebonyolítása; egyéni és csoportos üzleti- és vállalatfejlesztési tanácsadás szervezése és

lebonyolítása; egyéni és csoportos önfejlesztési coaching szervezése és lebonyolítása; egyéni és csoportos üzleti-

és vállalatfejlesztési coaching szervezése és lebonyolítása; egyéni és csoportos önfejlesztési workshopok

szervezése és lebonyolítása; egyéni és csoportos üzleti- és vállalatfejlesztési workshopok szervezése és

lebonyolítása; konferenciák és egyéb rendezvények szervezése és lebonyolítása önfejlesztési-, üzleti- és

vállalatfejlesztési témában; webináriumok szervezése, chat szobák, csoportok létrehozása magánszemélyek

részére egyéni és csoportos formában az önfejlesztés, személyiségstruktúra elemzés, paradigmaváltás,

problémamegoldás, személyiségfejlesztés, fókuszorientáció, energetikai érzékelés, spirituális témakörök,

testtudatosság, tudatos táplálkozás, kapcsolati elakadások, egyéni célok és motivációk, analitikus gondolkodás,

önelemzés, család és gyermeknevelés területein; webináriumok szervezése, chat szobák, csoportok létrehozása

vállalatoknak szervezetfejlesztés, vállalkozásszervezés, és fejlesztés, teljesítményértékelés, termelékenység és
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hatékonyság fokozás, munkakörelemzés, munkavállalók fejlesztése és motiválása témakörökben, illetve tőzsdei

területeken stratégiai oktatás, és tőzsdepszichológiai oktatás témájában; könyvek publikálása és kiadása;

munkafüzetek publikálása és kiadása; prospektusok publikálása és kiadása; workshopok [képzés] szervezése,

lebonyolítása és rendezése; előadások [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; szemináriumok

szervezése, lebonyolítása és rendezése; tanfolyamok szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák

szervezése, lebonyolítása és rendezése; majálisok szervezése, lebonyolítása és rendezése; elvonulások szervezése,

lebonyolítása és rendezése; táborok szervezése, lebonyolítása és rendezése; gyermektáborok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kirándulások szervezése, lebonyolítása és rendezése; túrázások szervezése,

lebonyolítása és rendezése; szabadidős programok szervezése, lebonyolítása és rendezése; gyerek- és családi

programok szervezése, lebonyolítása és rendezése; egyéni fejlesztési konzultációk szervezése, lebonyolítása és

rendezése; csoportos fejlesztési konzultációk szervezése, lebonyolítása és rendezése; páros fejlesztési

konzultációk szervezése, lebonyolítása és rendezése; coaching ülések szervezése, lebonyolítása és rendezése;

egyéni tanácsadások szervezése, lebonyolítása és rendezése; csoportos tanácsadások szervezése, lebonyolítása és

rendezése; egyéni mediációk szervezése, lebonyolítása és rendezése; csoportos mediációk szervezése,

lebonyolítása és rendezése; tőzsdepszichológiai oktatás és képzés szervezése, lebonyolítása és rendezése;

tőzsdestratégiai oktatás és képzés szervezése, lebonyolítása és rendezése; egyéni tőzsdei mentorálás szervezése,

lebonyolítása és rendezése; csoportos tőzsdei mentorálás szervezése, lebonyolítása és rendezése; tanácsadás

gyermeknevelés területén; gyermekfoglalkozások szervezése, lebonyolítása és rendezése mesepedagógia és

kézműves területeken; továbbtanulási-, karrierépítési-, stílus orientációs, álláskeresési, valamint személyiség

modellezési, személyiségstruktúrák felismerésére és szélesítésére szolgáló, illetve mentális- és érzelmi

paradigmaváltásokat segítő előadások, fejlesztési konzultációk és workshopok tartása általános iskola 7-8.

osztályában, középiskolákban, valamint a felsőoktatás területein; fókusz orientációs elméleti és gyakorlati

képzések, rendezvények szervezése és lebonyolítása; vállalatok számára vezetői-, alkalmazotti-, egyéni- és

csoportos fejlesztési tanácsadás, képzés, elemzés szervezése, lebonyolítása és rendezése; vállalatok számára

 vezetői-, alkalmazotti-, egyéni- és csoportos csapatépítés szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 ( 111 )  226.268

 ( 151 )  2018.11.06.

 ( 210 )  M 18 00834

 ( 220 )  2018.03.14.

 ( 732 )  Árucentrál Kft., Zirc (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Pintz György, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Élelmiszerrel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ipari, háztartási, elektromos-, szerszám-

és munkagépekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; online kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások ipari és háztartási gépekkel kapcsolatban; ipari és háztartási gépekkel kapcsolatos online rendelési

szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások;

kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; online kiskereskedelmi szolgáltatások

informatikai berendezésekkel, telefonokkal, tabletekkel, audiovizuális berendezésekkel, multimédia és

fényképészeti eszközökkel, navigációs eszközökkel, irodatechnikai eszközökkel, nyomtatókkal, háztartási

 eszközökkel, konyhai eszközökkel, szépségápolási cikkekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  226.269

 ( 151 )  2018.11.07.

 ( 210 )  M 18 00527

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-Európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GALAXY4

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

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

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

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

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

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

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

 készítése.

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

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

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

 világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.

 ( 111 )  226.270

 ( 151 )  2018.11.07.

 ( 210 )  M 17 03328

 ( 220 )  2017.10.19.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Wake Up

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás); bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró (büfé)

szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfőzési,

melegkonyhai szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok; juice bár szolgáltatásai; kávéházak; salátabárok; pub

 szolgáltatások; snack-szolgáltatások; teaházak; tapas bárok.

 ( 111 )  226.271

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 18 01311

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9    CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.272

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 18 00904

 ( 220 )  2018.03.21.

 ( 732 )  TECHNO-WATO KERESKEDŐHÁZ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  BÁTKI Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Digitális fényképkeretek; digitális meteorológiai állomások; elektronikus interaktív táblák; elektronikus

kijelzőtáblák; hordható videokijelző monitorok; interaktív érintőképernyős terminálok; tükrök [optikai];

 videoképernyők.

 ( 111 )  226.273

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 18 00915

 ( 220 )  2018.03.21.

 ( 732 )  Pharmafit Sport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze Péter ügyvéd dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Richtofit Hemo Wipe

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

 eszenciaolajok.

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.

 ( 111 )  226.274

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 17 03942

 ( 220 )  2017.12.08.

 ( 732 )  FilmTec Corporation, Edina, Minnesota (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TAPTEC

 ( 511 )  11    Vízkezelő berendezések, vízszűrő egységek és fordított ozmózisos egységek; vízszűrők és tisztítóegységek,

 cserélhető betétek és szűrők.

 ( 111 )  226.275

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 18 00726
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 ( 220 )  2018.03.06.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

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

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

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

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

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

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

 25    Ruházati cikkek; cipők; kalapáruk; atlétatrikók; ballonkabátok [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős

bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; harisnyák; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat;

izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák;

kabátok, dzsekik; kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák;

kesztyűk; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; legging nadrágok,

cicanadrágok; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; övek [ruházat]; papucsok;

pizsamák; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; sapka ellenzők;

sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok

[sportszoknyák]; sportcipők; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szövetkabátok, felöltők;

tornacipők; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat; trikók; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák

 vízisíeléshez; zoknik.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

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

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

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

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

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

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

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

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

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

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

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési
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használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

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

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

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

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

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

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

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

gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok;

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  226.276

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 18 00273

 ( 220 )  2018.01.26.

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

 ( 541 )  Budapest Bank Mobilfizetés

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  226.284

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 18 00055

 ( 220 )  2018.01.10.

 ( 732 )  Malév Air Tours Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 )  MALÉV AIR TOURS

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; helyfoglalás szállítással kapcsolatban;

helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; kalauzolás ismeretlen helyen;

közlekedési információ; látogatások tervezése turistáknak; légi szállítás; szállítási szolgáltatások;

személyszállítás; tengeri szállítás; utaskísérés; utasszállítás; utazásszervezés; vasúti szállítás; vízi járművel történő

 szállítás; vízi utazások szervezése.

 ( 111 )  226.285

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 18 00151

 ( 220 )  2018.01.17.

 ( 732 )  VAXCO Vineyards Kft., Mád (HU)

  

( 546 )

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

 áru); borok; eredet-megjelöléssel védett borok.

 ( 111 )  226.286

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 17 02113

 ( 220 )  2017.06.28.

 ( 732 )  Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Közösségi szoftverek.

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

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

médián keresztül biztosítva; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; különleges rendezvények

promóciója; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

 üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása.

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

 ( 111 )  226.287

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 17 03352

 ( 220 )  2017.10.20.

 ( 732 )  Maraton Lapcsoport és Multivízió Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Zsuzsanna, Székesfehérvár

  
( 546 )

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

 ( 111 )  226.288

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 17 04079
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 ( 220 )  2017.12.20.

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

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 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 )  226.289

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 18 01002

 ( 220 )  2018.03.29.

 ( 732 )  Hozleiter Fanni, Siófok (HU)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MOSOLYKA

 ( 511 ) 9    Audio felvételek; audiovizuális felvételek; CD lemezek; audio- és videokazetták; DVD-k; blue ray lemezek;

 mágneses adathordozók; elektronikus könyvek; filmek; televíziós filmek; mozifilmek; hangos könyvek.

 16    Könyvek; naptárak; zsebnaptárak; noteszek; zsebnoteszek; jegyzetfüzetek; plakátok; brosúrák; képeslapok;

 üdvözlőlapok; motivációs kártyák; matricák.

  38    Kommunikáció online blogokon keresztül.

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

lemezek, DVD lemezek, Blu-ray lemezek, mágneses adathordozók kölcsönzése; mozifilmek gyártása; DVD és

CD-ROM filmgyártás; televíziós filmek készítése; filmforgalmazás; hangoskönyvek kiadása, bérbeadása;

 könyvek megjelentetése; coaching, life coaching.

 ( 111 )  226.291

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 17 01120

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  Kovács Eszter, Monor (HU)

 ( 541 )  Chatikett

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok (kivéve készülékek,
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berendezések); szórólapok; prospektusok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; könyvecskék, brossúrák;

 katalógusok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; elektronikus publikációk, multimédia; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások (szórakoztatás, oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

nem reklámcélú szövegek publikálása; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok

szervezése, lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; a fent említett összes szolgáltatás

 társadalomtudományi vonatkozásban, a számítógép közvetítette kommunikáció és a netnyelvészet témakörében.

 ( 111 )  226.294

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 18 00013

 ( 220 )  2018.01.03.

 ( 732 )  Csíkszerda Egyesület, Agárd (HU)

 ( 740 )  Borbás Réka, Budapest

 ( 541 )  Kórusok éjszakája

 ( 511 )  9    Műsoros adathordozók, DVD, CD.

  25    Ruházati termékek, pólók, vászontáska.

  41    Kulturális tevékenység, zenés programok szervezése.

 ( 111 )  226.300

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 18 00755

 ( 220 )  2018.03.10.

 ( 732 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Bor.

 ( 111 )  226.302

 ( 151 )  2018.11.08.

 ( 210 )  M 18 00759

 ( 220 )  2018.03.09.

 ( 732 )  Toyoko Inn International Limited, Dublin (IE)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  Tójoko Inn

 ( 511 )  43    Szállás (értékesítés); átmeneti szállások kiadása; szállodai szolgáltatások; motelek; szállásügynökségek

[szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállásfoglalás; bankett szolgáltatások; vendéglátás;

kávéházak; kávéházak; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások; állatpanziók;

nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; konferencia, kiállítási és

 tárgyaló létesítmények szolgáltatása.

 ( 111 )  226.304
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 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 00761

 ( 220 )  2018.03.09.

 ( 732 )  HammerTime Cafe Korlátolt Felelősségű Társaság, Vác (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HAMMERTIME CAFE

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack

bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés

 találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás; e-sportbár.

 ( 111 )  226.308

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 01017

 ( 220 )  2018.04.03.

 ( 732 )  Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs István, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.309

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 01018

 ( 220 )  2018.04.03.

 ( 732 )  Sáfrány Emese Ildikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.313

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 01166

 ( 220 )  2018.04.13.

 ( 732 )  Barabás István, Kaposmérő (HU)

 ( 740 )  Dr. Dobos Pál, Kaposvár
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( 546 )

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  226.314

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 01287

 ( 220 )  2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  226.315

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 01291

 ( 220 )  2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőr.

 ( 111 )  226.316

 ( 151 )  2018.11.09.
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 ( 210 )  M 18 01293

 ( 220 )  2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  226.317

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 01294

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  226.318

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 01295

 ( 220 )  2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  226.319

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 01296

 ( 220 )  2018.04.23.

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  226.320

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 01297

 ( 220 )  2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  226.321

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 01298

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  226.322

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 01299

 ( 220 )  2018.04.23.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2854



  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  226.324

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 01034

 ( 220 )  2018.04.03.

 ( 732 )  Molnár-Kovács Erika, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Sportcipő; sportcipők; sportzokni; sportzoknik; sportsapkák; sportruházat; sportkabátok; sportnadrágok;

sportmellények; sportmelltartók; edzőcipők, sportcipők; nedvességfelszívó sportingek; fejpántok sportoláshoz;

ruházat sportoláshoz; skortok [sportszoknyák]; nedvességfelszívó sportnadrágok; nedvességfelszívó

sportmelltartók; dzsekik sportruházatként; sport felsők, topok; ujjatlan mezek, sportingek; rövid ujjú sportingek;

sportruhák és -mezek; sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sport fejfedők [kivéve sisakok]; edző rövidnadrágok,

sportos rövidnadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; sport

 sapkák és baseball sapkák.

 35    Online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és házhozszállítás területén; táplálék kiegészítőkkel

kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; táplálék kiegészítőkkel kapcsolatos online nagykereskedelmi

szolgáltatások; vitaminokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; vitaminokkal kapcsolatos online

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények

foglalása; 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; személyi edző szolgáltatások
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[fitnesz edzés]; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; sportrendezvények lebonyolítása;

sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények szüneteiben biztosított szórakoztatás;

sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvényeken használt felszerelések

kölcsönzése; sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportrendezvények, versenyek és

sportbajnokságok szervezése; sportrendezvények szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

sportversenyek rendezése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sportversenyek és

sporttevékenységek szervezése; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek szervezése és

 lebonyolítása; edzésmódszer oktatása.

 ( 111 )  226.325

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 00998

 ( 220 )  2018.03.28.

 ( 732 )  Hester's Life Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  Hester's Life

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők.

 29    Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; datolya; datolya,

feldolgozva; dióféle-alapú kenhető krémek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcs alapú snackek;

gyümölcs chipsek; gyümölcsök, tartósított; ízesített mogyorók, diók; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve;

 magvak, feldolgozott; mogyorók, elkészített; mogyoró, előkészített; mogyoróvaj; szárított zöldségek.

 30    Chips [gabonakészítmény]; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládé-bevonatú diófélék; diófélékből készült

lisztek; gabonakészítmények; gabonaszeletek; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; kekszek, rágcsálnivalók;

kukoricapehely; mandulás édességek; müzli; müzli desszertek; müzlik; müzliszeletek; müzliszeletek,

 energiaszeletek; zab alapú élelmiszerek; zab alapú ételek.

 ( 111 )  226.326

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 00997

 ( 220 )  2018.03.28.

 ( 732 )  Hester's Life Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők.

 29    Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; datolya; dióféle-alapú

kenhető krémek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs chipsek;

gyümölcsök, tartósított; ízesített mogyorók, diók; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve; magvak, feldolgozott;

 mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyoróvaj; szárított zöldségek.

 30    Chips [gabonakészítmény]; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládé-bevonatú diófélék; diófélékből készült

lisztek; gabonakészítmények; gabonaszeletek; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; kekszek, rágcsálnivalók;

kukoricapehely; mandulás édességek; müzli; müzlik; müzliszeletek; müzli desszertek; müzliszeletek,

 energiaszeletek; zab alapú élelmiszerek; zab alapú ételek.

 ( 111 )  226.327

 ( 151 )  2018.11.09.
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 ( 210 )  M 18 00999

 ( 220 )  2018.03.28.

 ( 732 )  JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Pataki Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest II.

 ( 541 )  Powerharness

 ( 511 )  18    Övtáskák; táskák sportruházathoz; vízálló táskák; hordozótokok, táskák; hordozók állatoknak [táskák];

hámok állatoknak; hámok szerelvényei; ruhák állatoknak; pórázok, szíjak állatok számára; nyakörvek házi

 kedvenceknek; pórázok kisállatoknak.

 ( 111 )  226.328

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 01232

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Vinylandwood Team Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vadnai Bence, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.329

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 00831

 ( 220 )  2018.03.14.

 ( 732 )  Deciem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)

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

 ( 541 )  THE ORDINARY

 ( 511 ) 3    Kozmetikai testápolási készítmények; bőr- és testápolási termékek, név szerint: arc hidratálók, testápolók,

öregedésgátló kezelések arcra; öregedésgátló termékek testre, név szerint: testre való öregedésgátló krémek,

testápoló krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, testszappanok, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító

krémek és ránctalanító bőrápoló készítmények; nyaki helyi kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek,

gélek, olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények nyakra; nem gyógyhatású terhességi csík kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek,

olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító

bőrápolókészítmények terhességi csíkok kezelésére; nem gyógyhatású narancsbőr kezelések, név szerint:

testápoló krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók, narancsbőrt csökkentő bőrkondicionálók;

bőrfehérítő és/vagy bőrvilágosító kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók,

hidratálók, bőrkondicionálók bőrfehérítéshez és bőrvilágosításhoz; hajápoló termékek, név szerint: hajlakkok,

hajápoló folyadékok, hajkondicionálók és hajzselék; kozmetikumok; tisztítókészítmények, fehérítőkészítmények

és egyéb mosodai és mosási segédanyagok, név szerint: mosási fehérítőszerek, mosószerek, mosási

fényezőszerek; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok, név szerint: izzadásgátló

szappanok, testszappanok, fürdőszappanok és kézmosó szappanok; illóolajok, hajápoló folyadékok; fogkrémek,
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arc- és testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszerkészítmények; dezodorok

 személyes használatra.

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

és szépségápolási termékek; webáruházas kereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek,

 bőr-, arc- és testápolási termékek és szépségápolási termékek.

 ( 111 )  226.330

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 00968

 ( 220 )  2018.03.26.

 ( 732 )  RED Event Agency Rendezvényügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cooltix

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.331

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 00969

 ( 220 )  2018.03.26.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dulin György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  226.332

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 17 03952

 ( 220 )  2017.12.08.

 ( 732 )  Neuron Software Ltd., Debrecen (HU)

 ( 541 )  Gamification

 ( 511 ) 9    Adaptív szoftverek; adatfeldolgozó programok; adatfeldolgozó szoftverek grafikai ábrázolásokhoz;

adatfeldolgozó szoftverek; adatkeresést engedő számítógépes szoftver; adatkeresést lehetővé tevő számítógépes

szoftverek; adatok keresését és kinyerését lehetővé tevő számítógépes szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes szoftver; adattároló programok; adattárolók [szoftverek]

számítógépes használatra; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló számítógépes szoftverek;

alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő szolgáltatásokhoz; applikációs szoftver; cms szoftver

[tartalomkezelő rendszer]; játékhasználatot lehetővé tevő számítógépes szoftverek; képzési szoftverek; közösségi
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szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; letölthető mobilalkalmazások adatok

továbbításához; letölthető mobilalkalmazások információk továbbításához; letölthető mobilalkalmazások

információk kezeléséhez; mobil szoftverek; mobil alkalmazások; mobiltelefon-szoftverek; munkafolyamat

alkalmazások; munkafolyamat-szoftverek; okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások; oktatási

szoftverek; oktató szoftverek; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes

alkalmazásszoftverek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverek

alkalmazás-programozó interfészekként való használatra (api); számítógépes szoftverek üzleti célokra; tanulói

 szoftverek.

 ( 111 )  226.333

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 00830

 ( 220 )  2018.03.14.

 ( 732 )  Deciem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)

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

 ( 541 )  AVESTAN

 ( 511 ) 3    Kozmetikai testápolási készítmények; bőr- és testápolási termékek, név szerint: arc hidratálók, testápolók,

öregedésgátló kezelések arcra; öregedésgátló termékek testre, név szerint: testre való öregedésgátló krémek,

testápoló krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, testszappanok, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító

krémek és ránctalanító bőrápoló készítmények; nyaki helyi kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek,

gélek, olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények nyakra; nem gyógyhatású terhességi csík kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek,

olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények terhességi csíkok kezelésére; nem gyógyhatású narancsbőrkezelések, név szerint: testápoló krémek,

krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók, narancsbőrt csökkentő bőrkondicionálók; bőrfehérítő és/vagy

bőrvilágosító kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók,

bőrkondicionálók bőrfehérítéshez és bőrvilágosításhoz; hajápoló termékek, név szerint: hajlakkok, hajápoló

folyadékok, hajkondicionálók és hajzselék; kozmetikumok; tisztítókészítmények, fehérítőkészítmények és egyéb

mosodai és mosási segédanyagok, név szerint: mosási fehérítőszerek, mosószerek, mosási fényezőszerek;

tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok, név szerint: izzadásgátló szappanok,

testszappanok, fürdőszappanok és kézmosó szappanok; illóolajok, hajápoló folyadékok; fogkrémek, arc- és

testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszer készítmények; dezodorok személyes

 használatra.

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

és szépségápolási termékek; webáruházas kereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek,

 bőr-, arc- és testápolási termékek és szépségápolási termékek.

 ( 111 )  226.334

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 00837

 ( 220 )  2018.03.15.

 ( 732 )  AZÚR DROGÉRIA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karcsics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AZÚR COSMETICS

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

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

 porcelán- és fajanszáruk.

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

 ( 111 )  226.335

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 00967

 ( 220 )  2018.03.26.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dulin György Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Borsodi Mester

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.336

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 17 03614

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  Jüllich Ádám, Székesfehérvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók.

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek, árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

9    Napelemek, napelemek villamosenergiatermeléshez, továbbá az ezekhez tartozó berendezések és

 felszerelések ebben az osztályban.

  11    Napkollektorok (fűtés) és ezekhez tartozó berendezések ebben az osztályban.

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

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

 valamennyi áru).

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

 más osztályokba.

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

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

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

 szolgáltatások.

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

 összeszerelése mások számára.

 ( 111 )  226.337

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 18 00387

 ( 220 )  2018.02.08.

 ( 732 )  Kaiser János, Perbál (HU)
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 Soós Dániel, Fót (HU)

 Lanka Zoltán Krisztián, Perbál (HU)

  

( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  226.338

 ( 151 )  2018.11.09.

 ( 210 )  M 17 03606

 ( 220 )  2017.11.07.

 ( 732 )  NANA'S FASHION Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerecsanin Máté ügyvéd, Budapest

 Dr. Kosztolányi Ádám Kristóf ügyvéd, Budapest

 Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  226.339

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 210 )  M 18 01444

 ( 220 )  2018.05.10.

 ( 732 )  Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PILVAKER

 ( 511 )  41    Oktatás; szakmai képzés, betanítás; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; kiadói és híradói,

beszámolói szolgáltatás; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; szerencsejátékok; hang- és

videóanyagok készítése, fényképészet; sport és fitnesz; könyvtári szolgáltatások; fordítás és tolmácsolás;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; helyfoglalás

show-műsorokra; kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások; oktatási információs szolgáltatások; elektronikus

kiadványszerkesztés; szórakozási, szórakoztatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; tolmács

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; audioberendezések kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; világítóberendezések kölcsönzése

színházak vagy televíziós stúdiók részére; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés;
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színpadi díszletek kölcsönzése; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével; színpadi díszletek kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; jelbeszéd fordítása; jegyirodai

 szolgáltatások [szórakoztatás]; időmérés sporteseményeken; játékkölcsönzés; videorögzítés.

 ( 111 )  226.340

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 210 )  M 18 00303

 ( 220 )  2018.01.30.

 ( 732 )  Doremi Today Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Biológiailag lebomló papírpép alapú tárolók elvitelre felszolgált ételekhez; bevásárló szatyor, táska;

 csomagolóanyagok élelmiszerekhez.

  35    Éttermek működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások.

  39    Árucsomagolás; csomagolás; csomagolási szolgáltatások; élelmiszercsomagolás.

 ( 111 )  226.341

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 210 )  M 18 00646

 ( 220 )  2018.02.28.

 ( 732 )  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal, Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

 szervezése; nyereményjátékok működtetése.

 ( 111 )  226.342

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 210 )  M 18 00766

 ( 220 )  2018.03.10.

 ( 732 )  Magyar Sportmárka Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herceghalom (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (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 )  226.343

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 210 )  M 18 00914

 ( 220 )  2018.03.22.

 ( 732 )  Borsi László, Budapest (HU)

 Lantos Zsolt Gábor, Budapest (HU)

 Forgács István János, Budapest (HU)

 Nemcsák Károly, Budaörs (HU)

 Krizán Sándor, Nyíregyháza (HU)

 Borsi Dávid András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csóka László Ügyvédi Iroda, 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 fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.344

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 210 )  M 18 00643

 ( 220 )  2018.02.27.

 ( 732 )  NKI INVEST Kft., Nagykarácsony (HU)

 ( 740 )  Dr. Pajor Dávid, 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.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  226.345

 ( 151 )  2018.11.10.
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 ( 210 )  M 18 01312

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.346

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 210 )  M 18 00401

 ( 220 )  2018.02.08.

 ( 732 )  Dudás Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szilas Néptáncegyüttes

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  226.347

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 210 )  M 18 00917

 ( 220 )  2018.03.21.

 ( 732 )  NALA Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lakásleckék

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.348

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 210 )  M 18 00916

 ( 220 )  2018.03.21.

 ( 732 )  Pharmafit Sport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze Péter ügyvéd dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Richtofit Hemo Gel

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

 eszenciaolajok.

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.
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 ( 111 )  226.349

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 210 )  M 18 00304

 ( 220 )  2018.01.30.

 ( 732 )  Doremi Today Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Bevásárló szatyor, táska; csomagolóanyagok élelmiszerekhez; csomagolóanyagok.

  39    Árucsomagolás; csomagolás.

  43    Elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  226.356

 ( 151 )  2018.11.13.

 ( 210 )  M 18 00412

 ( 220 )  2018.02.09.

 ( 732 )  Kiss Katalin Enikő, Budapest (HU)

 Kovács Gábor, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Kerékpármosás, karbantartás, szerelés, kenés.

 ( 111 )  226.357

 ( 151 )  2018.11.13.

 ( 210 )  M 18 01079

 ( 220 )  2017.02.20.

 ( 732 )  GAL Vital SynergyTech Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; étrend- és táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  226.358

 ( 151 )  2018.11.13.

 ( 210 )  M 18 00827

 ( 220 )  2018.03.14.

 ( 732 )  Waridelta s.r.o., Úvalno (CZ)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Debbex

 ( 511 ) 2    Festékek és festék lemosók; bevonóanyagok; varnisok; színezőanyagok; maróanyagok; alapozók és alapozó

ragasztó; fémvédő szerek; korroziógátló készítmények; fakonzerváló szerek; agglutináló anyagok festékekhez;

agglutináló anyagok festékekhez és kittekhez; beivódó bevonóanyagok; vízálló bevonóanyagok; vízálló festékek;

építési bevonóanyagok; műszaki spray; természetes gyanták nyers állapotban; fémek fólia alakjában és por

alakban építési célra; por bevonóanyagok; porfestékek; hígítók bevonóanyagokhoz, festékekhez és lakkokhoz;
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 adalékok bevonóanyagokhoz; masztixok, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.

3    Szélvédő tisztító folyadékok; súrolószerek; kéztisztító szerek; impregnált tisztító kendők; samponok

 autókhoz; antisztatikus termékek háztartási célra; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

 4    Kenőanyagok; kenőolajok; viaszok; rézhez zsír spray; penetrációs olajok; ipari olajok és zsírok.

 19    Cement esztrich anyagok építési célra; nem fém rétegelt anyagok építési célra; aszfalt; aszfalt szigetelés

építési célra; vízálló aszfalt és vízálló aszfalt csíkok; aszfalt (bitumen) termékek építési célra; aszfalt járdák;

bitumen; kátrány; beton; félkész termékek építési célra; beton komponensek és beton termékek; beton támaszok

és póznák; kátrány papír (tetőkhöz); építkezési agglutinátok; vakolatok építési használatra; nem fém esztrich;

 nedves durvaszemcsés anyagok (nem fém); tetőfedő fóliák és membránok.

 ( 111 )  226.359

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 01040

 ( 220 )  2018.04.04.

 ( 732 )  Dr. Dencső Dávid, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  226.360

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 01036

 ( 220 )  2018.04.03.

 ( 732 )  Szalay József 50%, Budapest (HU)

 Szabó Milán 40%, Budapest (HU)

 Vincze Attila 10%, Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; jégkrémrudak.

 35    Jégkrémekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; jégkrémekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

  43    Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások.

 ( 111 )  226.361

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 00771

 ( 220 )  2018.03.10.

 ( 732 )  Alaszka Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
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 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  226.362

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 00533

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 )  Bíró - Gombos Alapítvány, Salföld (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

  45    Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

 ( 111 )  226.363

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 01046

 ( 220 )  2018.04.03.

 ( 732 )  Resorter Spa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szirtes Edit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.365

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 01041

 ( 220 )  2018.04.04.

 ( 732 )  Katona Renáta, Herceghalom (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Nóra, Miskolc

 ( 541 )  Central Trening
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 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.366

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 01048

 ( 220 )  2018.04.03.

 ( 732 )  Resorter Spa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szirtes Edit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.367

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 01050

 ( 220 )  2018.04.05.

 ( 732 )  Household Depo Import-Export Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (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).

 ( 111 )  226.368

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 01054

 ( 220 )  2018.04.04.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Lilla Magda, Budapest

 ( 541 )  Talentométer

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és

 oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  226.369

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 00404

 ( 220 )  2018.02.09.

 ( 732 )  dr. Bertha András, Tormafölde (HU)

 ( 541 )  potestone

 ( 511 )  1    Biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok

 számára.

 ( 111 )  226.370

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 00406

 ( 220 )  2018.02.09.

 ( 732 )  dr. Bertha András, Tormafölde (HU)

 ( 541 )  tomorrow day

 ( 511 )  1    Biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok

 számára.

 ( 111 )  226.371

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 18 01282

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szabolcsi almapálinka eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 111 )  226.372

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 17 03351

 ( 220 )  2017.10.20.

 ( 732 )  Maraton Lapcsoport és Multivízió Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd, Székesfehérvár
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( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok; revük (időszaki lapok); prospektusok.

 ( 111 )  226.373

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 17 03349

 ( 220 )  2017.10.20.

 ( 732 )  Maraton Lapcsoport és Multivízió Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd, Székesfehérvár

 ( 541 )  Veszprémi 7

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok; revük (időszaki lapok); prospektusok.

 ( 111 )  226.374

 ( 151 )  2018.11.14.

 ( 210 )  M 17 03350

 ( 220 )  2017.10.20.

 ( 732 )  Maraton Lapcsoport és Multivízió Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd, Székesfehérvár

 ( 541 )  Veszprémi Hét

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok; revük (időszaki lapok); prospektusok.

 ( 111 )  226.376

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00568

 ( 220 )  2018.02.21.

 ( 732 )  BERTA-KERT KFT., Révleányvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  31    Kertészeti és erdészeti termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; élő növények és virágok;

 hagymák, palánták és magok ültetéshez.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  226.377

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00673

 ( 220 )  2018.03.02.

 ( 732 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

 ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
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 ( 111 )  226.378

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00331

 ( 220 )  2018.02.01.

 ( 732 )  Ambrus Dávid Viktor, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.379

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00211

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Pán-Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  El-Nabulsyné Somszegi Beáta, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   28    Fitness gépek, beltéri fitneszkészülék.

  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  226.380

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00222

 ( 220 )  2018.01.23.

 ( 732 )  Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Eurofamily, család, harmónia, szeretet.

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  226.381

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00225

 ( 220 )  2018.01.25.

 ( 732 )  Magyar Ipari Gáz Szövetség, Budapest (HU)

 ( 541 )  MIGSZ

 ( 511 )  35    Kereskedelmi érdekképviselet; gazdasági érdekképviselet; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok

közvetítése; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése, adminisztráció; irodai munkák,

 gazdasági előrejelzések készítése, információnyújtás; lobbizás kereskedelmi célból.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékben szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Egyesület által biztosított tudományos és technológiai kutatási és műszaki és tervezői szolgáltatások, ipari

elemző és kutatási szolgáltatások, az ipari, gyógyászati és élelmiszeripari gázok gyártásával és terjesztésével

foglalkozó cégek szakmai érdekeinek védelme céljából; műszaki minősítési, szabványosítási és normalizálási

 szolgáltatások; tájékoztatás és tanácsadás a minősítés, szabványosítás és normalizálás terén.

 45    Jogi képviselet, személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, lobbizási szolgáltatások nem kereskedelmi

 célból.

 ( 111 )  226.384

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00677

 ( 220 )  2018.03.02.

 ( 732 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 ( 111 )  226.385

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00453

 ( 220 )  2018.02.14.

 ( 732 )  Dolina Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Ködképző berendezés; fúvóberendezés; mezőgazdasági eszköz, nem kézzel működtetett.

  11    Légnedvesítő berendezés.

 ( 111 )  226.386

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00449

 ( 220 )  2018.02.13.

 ( 732 )  Csipai Roland Zoltán, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatbázisok; média tartalmak; hologramok; műsoros lemezek; műsoros kazetták; műsoros cd-lemezek;

mozi-/keskenyfilmek (megvilágított); optikai lemezfelvételek; optikai felvevő anyagok; rögzített adatállományok;

rögzített adatok [mágneses]; rögzített információt hordozó szalagok; számítógépes szoftver programok;

számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek [programok]; szoftverek; elektromos vagy elektronikus

telefonkönyvek, címjegyzékek; elektronikusan felvett adatok az internetről; elektronikusan rögzített adatok;

előprogramozott lemezek; exponált diák, diafilmek; exponált mozgóképfilmek; exponált mozifilmek; hologramok

termékek eredettanúsításához; játékokat tartalmazó műsoros kompaktlemezek; letölthető csengőhangok

mobiltelefonokhoz; letölthető telefonos csengőhangok; mágneses felvételek; műsoros mágneses adathordozók;

számítógépes adatbázisok; számítógépes digitális térképek; tárolt tipográfiai betűképeket tartalmazó

 adathordozók.

 35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi

sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító

standok bérbeadása; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2872



promóciós szolgáltatások; baseball játékok reklámozása; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban;

célzott marketing; címlisták készítése közvetlen postai úton reklámozó szolgáltatásoknak [nem eladáshoz];

digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók; eladási promóciós

szolgáltatások, nevezetesen különböző távközlési szolgáltatók összegyűjtése, hogy mások ezeket a

szolgáltatásokat kényelmesen meg tudják tekinteni és vásárolni; eladó gépjárművek meghirdetése interneten

keresztül; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon

keresztül, reklám- és eladási célokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási

szolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; értékesítési promóció audiovizuális

média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából;

értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós

szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek

gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése

online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan

szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel;

harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és

szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak népszerűsítése

online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok

szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal;

harmadik fél zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; harmadik személyek áruinak és

szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek

termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés

elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és

elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó

tanácsadás; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési

szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki

tevékenységek népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem felhívása

céljából; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen; hirdetési

szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetési szolgáltatások a

közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetési szolgáltatások az

egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; a filozófia oktatásával kapcsolatos reklámozás; a filozófiai

 képzés promóciója.

 41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási

szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton;

brosúrák kiadása; dalok kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; dalszövegek kiadása lapok formájában;

digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elbeszélések kiadása;

elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése (nem

letölthető); elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;

elektronikus kiadványok (nem letölthetők); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, publikálása (nem letölthető);

elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes

publikációja; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus
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publikációk; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak

kiadása; évkönyvek kiadása; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online

közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok

kölcsönzése; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok

multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; forgatókönyvírói szolgáltatások; francia borokkal kapcsolatos

nyomtatványok kiadása; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának

kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; gyógyászati kiadványok megjelentetése;

gyógyászati technológiával kapcsolatos tudományos cikkek kiadása; gyógyászati technológiával kapcsolatos

tudományos cikkek megjelentetése és kiadása; gyógyszerészeti készítmények klinikai kísérletei során kapott

eredményeinek megjelentetése; hangoskönyvek kiadása; házi kedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása;

hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírlevélkiadási

szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása; interneten

közvetített hírműsor szolgáltatások; irodalmi műveket és okmányokat tartalmazó kézikönyvtárak; irodalmi

ügynökségek szolgáltatásai; írott szövegek kiadásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek

szerkesztése; ismertetők kiadása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó

nyomtatott anyagok szerkesztése, nem reklámcélokra; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel

kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kéziratok korrektúrázása; kiadás/megjelentetés

(könyv -); könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; kiadványok megjelentetése; kiadói

szolgáltatások; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; kottafüzetek kiadása; kották kiadása; kottázási

szolgáltatások; multimédiás anyagok online kiadása; multimédia publikációk; naptárak kiadása; napilapok

multimédiás megjelentetése; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén;

nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás terén; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok

kiadása és szerkesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; oktatási szövegek kiadása; poszterkiadás; riporteri szolgáltatások; számítógépes játékok

megjelentetése; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat tartalmazó online magazin biztosítása;

számítógépes kiadói szolgáltatások; színházi szövegkönyvek kiadása; szerkesztői konzultáció, tanácsadás;

szórólapok megjelentetése; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra;

szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével;

szövegek kiadása; tankönyvek kiadása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tévés és rádiós bemondói

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; zenei szövegek kiadása; zenei művek publikálása;

web-es újságok megjelentetése; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások;

újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok

megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; tudományos információs folyóiratok kiadása;

 tudományos munkák közzététele.

 ( 111 )  226.387

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 17 04125

 ( 220 )  2017.12.26.

 ( 732 )  Fehérvár AV19 Sport Club, Székesfehérvár (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatbázisok; elektromos vagy elektronikus telefonkönyvek, címjegyzékek; elektronikusan rögzített adatok;

elektronikus menetrendek; exponált diák, diafilmek; exponált, érzékenyített reprografikus filmek; exponált,

érzékenyített reprografikus lemezek; exponált mozgóképfilmek; exponált mozifilmek; holografikus filmek;

hologramok; játékokat tartalmazó műsoros kompaktlemezek; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;

letölthető telefonos csengőhangok; média tartalmak; mágneses felvételek; műsoros cd-lemezek; műsoros

kazetták; műsoros lemezek; műsoros mágneses adathordozók; optikai felvevő anyagok; optikai lemezfelvételek;

rögzített adatállományok; rögzített adatok [mágneses]; rögzített információt hordozó szalagok; számítógépes

adatbázisok; számítógépes szoftver programok; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek [programok];

 szoftverek.

 16    Építészeti makettek; festmények; festmények és kalligráfiai munkák; festmények [képek], keretezve vagy

anélkül; festmények reprodukciói; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kalligrafikus

munkák; kartonból készült figurák; képek; litografált műtárgyak; metszetek; metszetek és ezek reprodukciói;

művészeti grafikai nyomatok; művészi képek; művészi lenyomatok; művészi vésetek; nyomatok [metszetek];

papírból készült figurák; papírfigurák; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból készült szobrok;

portrék, arcképek; rajzok; rézkarcok, gravűrök; színes olajnyomatok; szitanyomatok; szobrocskák, figurák

papírmaséból; vízfestmények, akvarellek; a grafikai iparban használatos papírok; ajándékcsomagoláshoz

papírmasni; barna papírok, kraftpapírok; ceruzák; fényképtartók; írószerek; papír kitűzők; papír asztaldíszek;

papírmasnik ajándékcsomagoláshoz; sablonok, stencilek; ajándékcsomagoló fólia; ajándékcsomagoló papír;

ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók; általános célú műanyag

zsákok; áruszállításra használt papírkartonok; bevásárló szatyor, táska; bevásárló táskák műanyagból;

csomagolásra szolgáló kartondobozok; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolásra szolgáló papírok;

csomagolóanyag ajándékokhoz; csomagolóanyag kartonból; csomagolóanyagok; csomagolópapír; dekoratív

papírmasnik csomagoláshoz; díszes csomagolópapír; fémes ajándékcsomagoló; gyűjthető kártyák tárolására

szolgáló műanyag lapok zsebekkel; műanyag ajándékcsomagolók; papír ajándékkísérők; papír ajándéktasakok,

zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papír- és kartondobozok; papírból

készült nyomtatott csomagolóanyagok; jegyzetfüzetek; jegyzettömbök; jegyzettömbök letéphető lapokkal;

 papírszalagok számológépekhez; üres jegyzetlapok.

 25    Alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsórészek

[ruházat]; alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú

szabadidős nadrágok; bokazoknik; bomberdzsekik; bőrövek; bőrövek [ruházat]; csúszásgátló zoknik; derékszíjak,

övek; dzsekik; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok,

sportos rövidnadrágok; egyenruhák; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok;

esőponcsók; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; farmerdzsekik; farmerkabátok; fehérnemű; fejpánt, izzadás

felfogására; fejpántok izzadás felfogására; felsőkabátok; felsőruházat; férfi alsóneműk; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat;

férfi kabátok; férfi, női és gyermek ruházat; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; gyermek felsőruházat;

gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek; gyermekruházat; halloween-jelmezek; hamis garbó nyakú

felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők; hétköznapi, utcai viselet; hivatalos viselet;

hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; izzadságfelszívó

alsóruházat; izzadságfelszívó zoknik; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kesztyűk; körsálak [ruházat]; környakas
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pulóverek; kötött kesztyűk; kötött dzsekik, kabátok; kötött pólók; kötött ruhadarabok; kötöttáruk [ruházat];

melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók;

melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók;

melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények; mezek; mezek, sporttrikók,

egyberészes fürdőruhák; nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágok; női alsó; női alsóruházat, fehérnemű;

nyakbavalók; nyakkendők; nyaksálak; nyaksál; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak [sálak]; nyitott nyakú ingek; nylon

melegítők; nyomtatott pólók; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok; polár gyapjúdzsekik; polár pulóverek;

pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek;

pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövidnadrágok

[ruházat]; rövidnadrágok, shortok; rövidnadrágok, sortok; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sport

felsők, topok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportmellények; sportnadrágok; sportruhák

és -mezek; sportruházat; sportzokni; sportzoknik; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidő ruházat;

szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szabadidős ruházat; szélálló öltözék; szélálló ruházat;

széldzsekik; széldzsekik, bomber dzsekik; sztreccs-nadrágok; szuszpenzorok, fecskenadrágok [alsóneműk]; téli

kesztyűk; télikabátok; télikabátok, nagykabátok; termo zoknik; topok [ruházati cikkek]; tréningalsók; tréningruha

felsők, melegítő felsők; trikók; ujjatlan kesztyűk; ujjatlan mezek, sportingek; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan

 trikók; v-nyakú pulóverek; v-nyakú szvetterek; vászon ruházat; zoknik; zoknik és harisnyák; jégkorong mezek.

 28    Edző felszerelések sportoláshoz; hokiütők; hokikorongok; hokikesztyűk; hokikapuk; jégkorong-kapus

 védőfelszerelések; jégkorong ütők; jégkorongkorcsolyák.

 32    Alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; búzasör; ízesített sörök;

kézműves sörök; malátasör; sörök; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; energiaitalok; energiaitalok [nem

gyógyászati használatra]; gyümölcslé; gyümölcslevek; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; ízesített

szénsavas italok; izotóniás italok; izotóniás italok [nem gyógyászati használatra]; izotóniás italok [nem

gyógyászati célokra]; kávé ízesítésű üdítőitalok; koffeintartalmú energiaitalok; nem szénsavas üdítőitalok;

proteinnel dúsított sportitalok; sportitalok; tápanyaggal dúsított italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok;

 vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitamintartalmú italok; víz; vizek.

 33    Asztali borok; édes borok; eperbor; fehérbor; forralt bor; forralt borok; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor;

 habzóbor, pezsgő; rozé borok; vörösbor.

 35    Apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; célzott marketing; címlisták készítése

közvetlen postai úton reklámozó szolgáltatásoknak [nem eladáshoz]; digitális reklámszolgáltatások; direkt

marketing szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon keresztül, reklám- és eladási célokra;

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési promóció

audiovizuális média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások

megbízásából; eseménymarketing; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; grafikus reklámozási

szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra;

hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával

weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén,

akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba

hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok

szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal;

harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik

személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán;

hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és
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elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési

szolgáltatások; hirdetésszervezés; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; honlapforgalom

optimalizálása; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; interneten használható reklámok

összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási

szolgáltatások; internetes marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként

használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása;

kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; kereskedelmi marketing [nem értékesítés];

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; kereskedelmi vállalkozásoknak

nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

keresőmotoros marketing szolgáltatások; keresőoptimalizálás; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási

céllal; közönségszolgálati [pr] szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; különleges rendezvények

promóciója; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és

népszerűsítés]; márkaalkotási szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások;

márkatesztelés; marketing beszámolók készítése; marketing célú becslések; marketing felmérések tervezése;

marketing információk nyújtása; marketing információk; marketing információk szolgáltatása; marketing

kampányok; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás

keretében; marketing szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül;

marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása;

marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából; marketingtervek elkészítése; média

beszerzési szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; merchandising

szolgáltatások; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online

reklámozás; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; promóciós és

reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós kampányok

kidolgozása; promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával;

promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás;

rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám és

marketing szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva;

reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós szerződések készítése

harmadik felek számára; reklám szórólapok elkészítése; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag sokszorosítása;

reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok

készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok összeállítása,

kiadása és terjesztése; reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámkampányok

előkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámkiadványok tervezése; reklámok elkészítése; reklámok

előkészítése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámozás bannerekkel; reklámozás,

hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások;

reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások

számára; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási

szolgáltatások; sportolók promóciós menedzselése; sportszemélyiségek promóciójával kapcsolatos ügynökségi

szolgáltatások; sportversenyek és -események promóciója; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri

reklámozási szolgáltatások; szájról-szájra marketing; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; szponzorkeresés;

szponzorok felkutatása; szponzorok felkutatásával kapcsolatos szaktanácsadás; telefonmarketing szolgáltatások

[nem értékesítés]; telefonon keresztül biztosított üzleti promóciós szolgáltatások; telefonon nyújtott promóciós
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szolgáltatások; telefonos marketing; telefonos promóciós reklámozás; telemarketing szolgáltatások;

videofelvételek készítése reklám célokra; videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése

 reklámozási célokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; weboldalakként használt reklámok összeállítása.

  41    Jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez.

 ( 111 )  226.389

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00155

 ( 220 )  2018.01.17.

 ( 732 )  Upserve Kft., Sajószöged (HU)

 ( 541 )  Ruhasziget

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.390

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00332

 ( 220 )  2018.02.01.

 ( 732 )  FARKAS Bőrdíszmű Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Always Wild

 ( 511 )  18    Ajándéktáskák; aktatáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch]; aprópénz

tartók; atlétikai táskák; babahordozó hátizsák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák;

bőr levéltárcák; bőrből készült bőröndök; általános célú kerekes sporttáskák; bőrtáskák; bőröndök; cipőtáskák

utazáshoz; csizma- és síbakancstartó táskák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; diplomatatáskák; erszények,

pénztárcák; féloldalas hátizsákok; férfi kézitáskák, aktatáskák; guruló táskák; gurulós bőröndök; háti hordozók;

hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; irattáskák; irattartó tokok; jogosítványtokok;

kalapdobozok bőrből; kalapdobozok utazáshoz; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására; kerekes

bevásárlótáskák, szatyrok; kis bőröndök; kis erszények, pénztárcák; kisméretű utazótáskák; kofferek [kis

utazóládák]; kulcstartók bőrből; levéltárcák; műanyag utazótáskák; műbőr kulcstartó tokok; műbőr utazótáskák;

műbőr tokok; multifunkciós erszények, pénztárcák; művészeti mappák [táskák]; nagyméretű bőr útitáska

[portmanteaux]; neszesszerek; nyakkendő tartók utazáshoz; nyakkendő tokok; női kézitáskák; oldaltáskák,

tarisznyák; oldaltáskák könyveknek; övtáskák; öltöny-, ing és ruhaszállító táskák; összehajtható aktatáskák; övek;

övhöz erősíthető pénztárcák; pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); piperecikkek szállítására szolgáló

tisztasági táskák; poggyász; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szíjak kézitáskákhoz; táskák, hátizsákok

táborozóknak; textil bevásárlótáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; túrahátizsákok; utazó

kézitáskák; útikészletek, bőrönd szettek; válltáskák, tarisznyák; vászon bevásárlótáskák; esernyők és napernyők;

bőrszíjak; szíjak bőrből; műbőr; vállpántok [táskákhoz]; vállszíjak; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban;

bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bútorhuzatok bőrből; ernyők, esernyők; hitelkártyatartók

[levéltárcák]; állatbőrök és irhák; kézitáskák; kikészített bőrök; marhabőrök; névjegytartók, kártyatartók;

 ruhatáskák utazáshoz; poggyász és útitáskák; vadásztáskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: kalap; táska; pénztárca;

ajándéktáskák; aktatáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch]; aprópénz tartók;

atlétikai táskák; babahordozó hátizsák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák; bőr

levéltárcák; bőrből készült bőröndök; általános célú kerekes sporttáskák; bőrtáskák; bőröndök; cipőtáskák

utazáshoz; csizma- és síbakancstartó táskák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; diplomatatáskák; erszények,

pénztárcák; féloldalas hátizsákok; férfi kézitáskák, aktatáskák; guruló táskák; gurulós bőröndök; háti hordozók;

hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; irattáskák; irattartó tokok; jogosítványtokok;
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kalapdobozok bőrből; kalapdobozok utazáshoz; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására; kerekes

bevásárlótáskák, szatyrok; kis bőröndök; kis erszények, pénztárcák; kisméretű utazótáskák; kofferek [kis

utazóládák]; kulcstartók bőrből; levéltárcák; műanyag utazótáskák; műbőr kulcstartó tokok; műbőr utazótáskák;

műbőr tokok; multifunkciós erszények, pénztárcák; művészeti mappák [táskák]; nagyméretű bőr útitáska

[portmanteaux]; neszesszerek; nyakkendő tartók utazáshoz; nyakkendő tokok; női kézitáskák; oldaltáskák,

tarisznyák; oldaltáskák könyveknek; övtáskák; öltöny-, ing és ruhaszállító táskák; összehajtható aktatáskák; övek;

övhöz erősíthető pénztárcák; pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); piperecikkek szállítására szolgáló

tisztasági táskák; poggyász; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szíjak kézitáskákhoz; táskák, hátizsákok

táborozóknak; textil bevásárlótáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; túrahátizsákok; utazó

kézitáskák; útikészletek, bőrönd szettek; válltáskák, tarisznyák; vászon bevásárlótáskák; esernyők és napernyők;

bőrszíjak; szíjak bőrből; műbőr; vállpántok [táskákhoz]; vállszíjak; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban;

bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bútorhuzatok bőrből; ernyők, esernyők; hitelkártyatartók

[levéltárcák]; állatbőrök és irhák; kézitáskák; kikészített bőrök; marhabőrök; névjegytartók, kártyatartók;

 ruhatáskák utazáshoz; poggyász és útitáskák; vadásztáskák; ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  226.391

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 01584

 ( 220 )  2004.06.04.

 ( 732 )  APPLE INC., Cupertino, Ca (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  SHUFFLE

 ( 511 ) 9    Hordozható digitális elektronikus eszközök és ezekkel kapcsolatos szoftverek; kézi digitális elektronikus

eszközök és ehhez kapcsolódó szoftverek; digitális hanglejátszók, beleértve a digitális zenelejátszókat, és az

ezekkel kapcsolatos szoftverek; digitális videólejátszók és az ezekkel kapcsolatos szoftverek; MP3-lejátszók és

ezekhez kapcsolódó szoftverek; hordozható számítógépek, személyi digitális titkárok (PDA-k), személyhívó

készülékek, elektronikus határidőnaplók, elektronikus jegyzetfüzetek; telefonok, mobiltelefonok, videotelefonok;

 számítógépes játékautomaták.

 ( 111 )  226.392

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 01228

 ( 220 )  2018.04.18.

 ( 732 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

 30    Pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok, molnárkák, snack ételek, sütőipari

termékek, sütemények, kekszek, kétszersültek, torták, lepények, gyümölcslepények, gyümölcskosárkák, gofrik,

fánkok; készételek; fagylaltok; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, sütemények és cukrászkészítmények;

méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok; fűszerek;

 jég és jégkrém; kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé.

 43    Éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei szolgáltatások, gyorséttermi (snack bár)

 szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása; vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások.

 ( 111 )  226.393

 ( 151 )  2018.11.15.
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 ( 210 )  M 18 00674

 ( 220 )  2018.03.02.

 ( 732 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

 ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 ( 111 )  226.394

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 01227

 ( 220 )  2018.04.18.

 ( 732 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

 30    Pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok, molnárkák, snack ételek, sütőipari

termékek, sütemények, kekszek, kétszersültek, torták, lepények, gyümölcslepények, gyümölcskosárkák, gofrik,

fánkok; készételek; fagylaltok; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, sütemények és cukrászkészítmények;

méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok; fűszerek;

 jég és jégkrém; kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé.

 43    Éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei szolgáltatások, gyorséttermi (snack bár)

 szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása; vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások.

 ( 111 )  226.395

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 01226

 ( 220 )  2018.04.18.

 ( 732 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

 30    Pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok, molnárkák, snack ételek, sütőipari

termékek, sütemények, kekszek, kétszersültek, torták, lepények, gyümölcslepények, gyümölcskosárkák, gofrik,

fánkok; készételek; fagylaltok; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, sütemények és cukrászkészítmények;

méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok; fűszerek;

 jég és jégkrém; kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé.
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 43    Éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei szolgáltatások, gyorséttermi (snack bár)

 szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása; vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások.

 ( 111 )  226.396

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00347

 ( 220 )  2018.02.06.

 ( 732 )  Harmados Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rezes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    GPS készülékek.

  12    Lopásgátló eszközök járművekhez, autóriasztó berendezés, GPS védelem.

  37    Riasztóberendezés beszerelés, biztonságtechnikai berendezés beszerelés és karbantartás.

 ( 111 )  226.397

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00832

 ( 220 )  2018.03.14.

 ( 732 )  Deciem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY

 ( 511 ) 3    Kozmetikai testápolási készítmények; bőr- és testápolási termékek, név szerint: arc hidratálók, testápolók,

öregedésgátló kezelések arcra; öregedésgátló termékek testre, név szerint: testre való öregedésgátló krémek,

testápoló krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, testszappanok, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító

krémek és ránctalanító bőrápoló készítmények; nyaki helyi kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek,

gélek, olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények nyakra; nem gyógyhatású terhességi csík kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek,

olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények terhességi csíkok kezelésére; nem gyógyhatású narancsbőr kezelések, név szerint: testápoló

krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók, narancsbőrt csökkentő bőrkondicionálók; bőrfehérítő

és/vagy bőrvilágosító kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók,

bőrkondicionálók bőrfehérítéshez és bőrvilágosításhoz; hajápoló termékek, név szerint: hajlakkok, hajápoló

folyadékok, hajkondicionálók és hajzselék; kozmetikumok; tisztítókészítmények, fehérítőkészítmények és egyéb

mosodai és mosási segédanyagok, név szerint: mosási fehérítőszerek, mosószerek, mosási fényezőszerek;

tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok, név szerint: izzadásgátló szappanok,

testszappanok, fürdőszappanok és kézmosó szappanok; illóolajok, hajápoló folyadékok; fogkrémek, arc- és

testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszer készítmények; dezodorok személyes

 használatra.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok, testápolási cikkek, bőr-, arc-, és testápolási termékek és

szépségápolási termékek terén; webáruházas kereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok, testápolási cikkek, bőr-,

 arc- és testápolási termékek és szépségápolási termékek terén.

 ( 111 )  226.398

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00823

 ( 220 )  2018.03.14.

 ( 732 )  Dancs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Pesti Pipi

 ( 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).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  226.399

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 01233

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Monster Energy Company, Corona California (US)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PREDATOR

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok, ideértve a szénsavas italokat és az energiaitalokat; szörpök, koncentrátumok, porok

 és készítmények italok készítéséhez, ideértve a szénsavas italokat és az energiaitalokat; sörök.

 ( 111 )  226.400

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 17 03797

 ( 220 )  2017.11.24.

 ( 732 )  Swiss Fire Protection Research & Development AG, Sarnen (CH)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  COMPRESSED FOAM

 ( 511 ) 9    Tűzoltó-készülékek; tűzvédelmi készülékek; tűzoltó berendezések; sprinkler tűzoltó berendezések;

automatikus tűzoltó berendezések; tűzoltórendszerek; tűzoltótömlők; tűzoltófecskendők; 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 )  226.401

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 01502

 ( 220 )  2018.05.16.

 ( 732 )  Café Loyola Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Nemes Iván Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Café Villa Loyola

 ( 511 )  30    Kávé; kávé alapú töltelékek; kávé, pörköletlen; kávé őrölt formában; kávé kifőtt formában; kávé alapú

italok; kávé esszenciák és kávé kivonatok keveréke; kávéitalok; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy

 italokban]; kávékapszulák; kávékeverékek; kávékoncentrátumok; kávés tasakok.

 35    Kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 43    Elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok

 biztosítása]; étkeztetés gyorsbüfékben; éttermek idegenforgalmi célokra.

 ( 111 )  226.402

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00355

 ( 220 )  2018.02.06.

 ( 732 )  Arnold Iván, Üröm (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.403

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00676

 ( 220 )  2018.03.02.

 ( 732 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

 ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 ( 111 )  226.404

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00675

 ( 220 )  2018.03.02.

 ( 732 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

 ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 ( 111 )  226.405

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00563

 ( 220 )  2018.02.21.

 ( 732 )  Natural Max GmbH, Grünwald (DE)

 ( 740 )  dr. Lukovits Péter ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Gesund - Vital - Fit - Enerix

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  226.406

 ( 151 )  2018.11.15.

 ( 210 )  M 18 00629

 ( 220 )  2018.02.26.

 ( 732 )  Roza Károly, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Reti Gold Kft.

 ( 511 ) 6    Dróthálók, fémáruk, fémhuzalok, fémhálók, kerítésfonatok fémből, kerítésoszlopok, lemezek, egyéb

 fémtermékek, melyek nem tartoznak más osztályokba.

 35    Fémből készült termékek, dróthálók kereskedelme, reklámozása és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs és

 irodai munkák.

 40    Fémek, színesfémek feldolgozása; fémmegmunkálás; fém síkhálók, dróthálók gyártása; hegesztő és

 forrasztó munkák elvégzése.

 ( 111 )  226.433

 ( 151 )  2018.11.16.

 ( 210 )  M 17 03951

 ( 220 )  2017.12.08.

 ( 732 )  Portech Hygiénia Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Füredi Péter, Pécs

 ( 541 )  syntecon

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

7    Horonyvágó gyaluk (szerszámgépek); parkettafényesítő gépek, elektromos; porelszívó készülékek tisztítási

célra; porszívóhoz csatlakoztatható illatszer- és fertőtlenítőszer szóróberendezések; porszívók; portalanító

készülékek tisztítási célra; szívógépek ipari használatra; szőnyegtisztító gépek és készülékek, elektromos;

tisztítógépek és berendezések, elektromos; zsákok porszívókhoz; motorok (a szárazföldi járműmotorok

kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem

 kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek; árusító automaták.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és 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.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2884



 ( 111 )  226.443

 ( 151 )  2018.11.16.

 ( 210 )  M 17 02050

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  Bankmonitor Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Akadémiák [oktatás]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai

szolgáltatások [képzés]; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú

információk; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

rádió- és televízió-műsorok készítése; szemináriumok rendezése és vezetése;szövegek kiadása, (nem reklámcélú);

 szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 42    Elektronikus adattárolás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése; számítógépes

adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép

programok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép

programok sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver

 tanácsadás; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés

 [személyek közötti vitákban].

 ( 111 )  226.444

 ( 151 )  2018.11.16.

 ( 210 )  M 17 03842

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  SAIN-KER 2012 Kft. 49%, Diósd (HU)

 Sain Antal Richárd 51%, Diósd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  226.446

 ( 151 )  2018.11.16.

 ( 210 )  M 18 00679

 ( 220 )  2018.03.02.

 ( 732 )  ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 )  JBK Light

 ( 511 )  42    Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [it]

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra
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szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és

átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek

tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,

kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív

folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók

jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és

helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;

információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az

információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes

szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai

módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások

megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az

elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;

számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési

szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása

és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok

összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;

adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;

adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre

szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes

szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek

programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok

importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos

szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és

kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;

honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;

információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok

programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz

használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek

programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok

tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak

tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és

karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;

weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és

tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;

weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és

karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal

tervező és készítő szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés; weboldal kezelési
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szolgáltatások; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal

hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése;

weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos

szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és

karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások

számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók

számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési

szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;

szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és

karbantartása internetes hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez;

szoftverek karbantartása internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése

biztonságos hálózati műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver

testreszabása; szoftver készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és

adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott

weblapok létrehozása és karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép

programok felhasználói igények szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja;

számítógép programok telepítése; számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és

kommunikációs rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és

szoftvertervezés; számítógép programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes

programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;

számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos

műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása;

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek

frissítése; számítógépes hálózatok honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes

oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes

programok frissítése; számítógépes programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok

karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes

programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;

számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok

szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes

programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal

kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

jelentések készítése; számítógépes programozás az internethez; személyre szabott honlapok programozása;

számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és

aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;

számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás,
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frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes

szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése, vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver

tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása;

számítógépes szoftverek és programok aktualizálása és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése;

számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása

[műszaki támogató szolgáltatások]; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és

karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési

szolgáltatások; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes

szoftver telepítése, karbantartása, javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és

karbantartása; számítógépes szoftver telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató

szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver

karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási

szolgáltatások; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás;

számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése;

számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver

architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes

szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és

szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók

részére; online támogatás számítógépes program felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült

szoftverek fejlesztése; kommunikációs rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs

rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos

tanácsadás; honlap- és weboldal tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó

berendezések programozása; adatbázisok fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek

telepítése és karbantartása; webtárhely biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes

oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok

hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása; vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver

mint szolgáltatás [saas]; számítógépesített üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára

online tartalmak megosztására; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok

továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése

céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából;

online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ kezelése céljából; online

adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,

intraneteken és az interneten; nem helyszíni biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása;

elektronikus adattárolás; elektronikus adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok

elektronikus tárolása; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása;

biztonsági adatmentési szolgáltatások; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (asp);

adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis

szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó

berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések

elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel

kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;
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tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs

szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok

és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával

kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes

rendszerelemzés területén; tanácsadás a számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági

szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; számítógépes tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs

rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes

hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és

szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos

technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel

kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk

összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;

információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a

számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok

helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek

katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes

adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus

tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és
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számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;

adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;

tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes

rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes

rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;

 minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].

 45    Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  226.447

 ( 151 )  2018.11.16.

 ( 210 )  M 18 00680

 ( 220 )  2018.03.02.

 ( 732 )  ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 )  KMKR

 ( 511 )  42    Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [it]

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és

átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek

tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,

kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív

folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók

jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és

helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;

információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az

információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes

szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai

módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások

megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az

elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;

számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési

szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása

és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok

összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;

adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;

adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre

szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes

szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek

programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok

importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére
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szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos

szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és

kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;

honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;

információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok

programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz

használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek

programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok

tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak

tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és

karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;

weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és

tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;

weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és

karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal

tervező és készítő szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés; weboldal kezelési

szolgáltatások; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal

hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése;

weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos

szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és

karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások

számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók

számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési

szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;

szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és

karbantartása internetes hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez;

szoftverek karbantartása internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése

biztonságos hálózati műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver

testreszabása; szoftver készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és

adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott

weblapok létrehozása és karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép

programok felhasználói igények szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja;

számítógép programok telepítése; számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és

kommunikációs rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és

szoftvertervezés; számítógép programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes

programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;

számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos

műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása;

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek

frissítése; számítógépes hálózatok honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek
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tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes

oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes

programok frissítése; számítógépes programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok

karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes

programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;

számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok

szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes

programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal

kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

jelentések készítése; számítógépes programozás az internethez; személyre szabott honlapok programozása;

számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és

aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;

számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás,

frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes

szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése, vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver

tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása;

számítógépes szoftverek és programok aktualizálása és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése;

számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása

[műszaki támogató szolgáltatások]; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és

karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési

szolgáltatások; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes

szoftver telepítése, karbantartása, javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és

karbantartása; számítógépes szoftver telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató

szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver

karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási

szolgáltatások; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás;

számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése;

számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver

architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes

szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és

szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók

részére; online támogatás számítógépes program felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült

szoftverek fejlesztése; kommunikációs rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs

rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos

tanácsadás; honlap- és weboldal tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó

berendezések programozása; adatbázisok fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek

telepítése és karbantartása; webtárhely biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes

oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok
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hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása; vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver

mint szolgáltatás [saas]; számítógépesített üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára

online tartalmak megosztására; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok

továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése

céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából;

online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ kezelése céljából; online

adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,

intraneteken és az interneten; nem helyszíni biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása;

elektronikus adattárolás; elektronikus adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok

elektronikus tárolása; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása;

biztonsági adatmentési szolgáltatások; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (asp);

adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis

szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó

berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések

elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel

kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;

tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs

szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok

és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával

kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes

rendszerelemzés területén; tanácsadás a számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági

szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; számítógépes tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs

rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes

hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és

szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos

technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel
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kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk

összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;

információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a

számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok

helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek

katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes

adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus

tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és

számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;

adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;

tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes

rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes

rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;

 minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].

 45    Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  226.448

 ( 151 )  2018.11.16.

 ( 210 )  M 17 03490

 ( 220 )  2017.10.30.

 ( 732 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 541 )  Scan&Shop: A vásárlás leggyorsabb módja

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.499

 ( 151 )  2018.11.19.

 ( 210 )  M 18 01042

 ( 220 )  2018.04.04.
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 ( 732 )  Magyar Foltvarró Céh, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

A rovat 242 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 195.108

 ( 210 ) M 08 01016

 ( 180 ) 2018.03.25.

 ( 111 ) 195.218

 ( 210 ) M 08 00826

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 195.281

 ( 210 ) M 08 00736

 ( 180 ) 2018.03.05.

 ( 111 ) 195.304

 ( 210 ) M 08 01086

 ( 180 ) 2018.03.28.

 ( 111 ) 195.305

 ( 210 ) M 08 01088

 ( 180 ) 2018.03.28.

 ( 111 ) 195.306

 ( 210 ) M 08 01087

 ( 180 ) 2018.03.28.

 ( 111 ) 195.334

 ( 210 ) M 08 00789

 ( 180 ) 2018.03.07.

 ( 111 ) 195.340

 ( 210 ) M 08 00782

 ( 180 ) 2018.03.07.

 ( 111 ) 195.348

 ( 210 ) M 08 00013

 ( 180 ) 2018.01.03.

 ( 111 ) 195.355

 ( 210 ) M 08 01054

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 195.369

 ( 210 ) M 08 00820

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.370

 ( 210 ) M 08 00818
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 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.371

 ( 210 ) M 08 00815

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.372

 ( 210 ) M 08 00814

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.373

 ( 210 ) M 08 00806

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.375

 ( 210 ) M 08 00794

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.387

 ( 210 ) M 08 01053

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 195.388

 ( 210 ) M 08 01055

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 195.389

 ( 210 ) M 08 01060

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 195.390

 ( 210 ) M 08 01069

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 195.391

 ( 210 ) M 08 01052

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 195.392

 ( 210 ) M 08 01049

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 195.404

 ( 210 ) M 08 00992

 ( 180 ) 2018.03.20.

 ( 111 ) 195.418

 ( 210 ) M 08 01008

 ( 180 ) 2018.03.20.

 ( 111 ) 195.426
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 ( 210 ) M 08 01085

 ( 180 ) 2018.03.27.

 ( 111 ) 195.427

 ( 210 ) M 08 01083

 ( 180 ) 2018.03.27.

 ( 111 ) 195.439

 ( 210 ) M 08 00866

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 195.441

 ( 210 ) M 08 00839

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 195.442

 ( 210 ) M 08 01074

 ( 180 ) 2018.03.27.

 ( 111 ) 195.444

 ( 210 ) M 08 00825

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 195.450

 ( 210 ) M 08 01071

 ( 180 ) 2018.03.27.

 ( 111 ) 195.466

 ( 210 ) M 08 00695

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 195.486

 ( 210 ) M 08 00909

 ( 180 ) 2018.03.13.

 ( 111 ) 195.500

 ( 210 ) M 08 01114

 ( 180 ) 2018.03.31.

 ( 111 ) 195.533

 ( 210 ) M 08 00926

 ( 180 ) 2018.03.14.

 ( 111 ) 195.587

 ( 210 ) M 08 00969

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 195.612

 ( 210 ) M 08 00790

 ( 180 ) 2018.03.07.
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 ( 111 ) 195.613

 ( 210 ) M 08 00778

 ( 180 ) 2018.03.06.

 ( 111 ) 195.620

 ( 210 ) M 08 01030

 ( 180 ) 2018.03.21.

 ( 111 ) 195.621

 ( 210 ) M 08 01032

 ( 180 ) 2018.03.21.

 ( 111 ) 195.622

 ( 210 ) M 08 01033

 ( 180 ) 2018.03.21.

 ( 111 ) 195.623

 ( 210 ) M 08 01035

 ( 180 ) 2018.03.21.

 ( 111 ) 195.624

 ( 210 ) M 08 01034

 ( 180 ) 2018.03.21.

 ( 111 ) 195.630

 ( 210 ) M 08 00951

 ( 180 ) 2018.03.17.

 ( 111 ) 195.650

 ( 210 ) M 08 01056

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 195.651

 ( 210 ) M 08 01051

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 195.652

 ( 210 ) M 08 00816

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.654

 ( 210 ) M 08 00810

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.655

 ( 210 ) M 08 00807

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.656

 ( 210 ) M 08 00805

 ( 180 ) 2018.03.10.
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 ( 111 ) 195.657

 ( 210 ) M 08 00804

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.658

 ( 210 ) M 08 00803

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.659

 ( 210 ) M 08 00797

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.660

 ( 210 ) M 08 00795

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.673

 ( 210 ) M 08 00749

 ( 180 ) 2018.03.05.

 ( 111 ) 195.674

 ( 210 ) M 08 00751

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 195.680

 ( 210 ) M 08 00993

 ( 180 ) 2018.03.20.

 ( 111 ) 195.686

 ( 210 ) M 08 00742

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 195.687

 ( 210 ) M 08 00754

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 195.695

 ( 210 ) M 08 01050

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 195.697

 ( 210 ) M 08 00808

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.698

 ( 210 ) M 08 00802

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 195.704

 ( 210 ) M 08 01068
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 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 195.705

 ( 210 ) M 08 01067

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 195.708

 ( 210 ) M 08 00652

 ( 180 ) 2018.03.17.

 ( 111 ) 195.712

 ( 210 ) M 08 00916

 ( 180 ) 2018.03.14.

 ( 111 ) 195.723

 ( 210 ) M 08 00911

 ( 180 ) 2018.03.14.

 ( 111 ) 195.725

 ( 210 ) M 08 00921

 ( 180 ) 2018.03.14.

 ( 111 ) 195.728

 ( 210 ) M 08 00918

 ( 180 ) 2018.03.14.

 ( 111 ) 195.741

 ( 210 ) M 08 00904

 ( 180 ) 2018.03.13.

 ( 111 ) 195.749

 ( 210 ) M 08 01108

 ( 180 ) 2018.03.31.

 ( 111 ) 195.754

 ( 210 ) M 08 01118

 ( 180 ) 2018.03.31.

 ( 111 ) 195.755

 ( 210 ) M 08 01111

 ( 180 ) 2018.03.31.

 ( 111 ) 195.761

 ( 210 ) M 08 01041

 ( 180 ) 2018.03.25.

 ( 111 ) 195.762

 ( 210 ) M 08 01027

 ( 180 ) 2018.03.21.

 ( 111 ) 195.769
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 ( 210 ) M 08 01042

 ( 180 ) 2018.03.25.

 ( 111 ) 195.770

 ( 210 ) M 08 01019

 ( 180 ) 2018.03.21.

 ( 111 ) 195.771

 ( 210 ) M 08 01020

 ( 180 ) 2018.03.21.

 ( 111 ) 195.787

 ( 210 ) M 08 00886

 ( 180 ) 2018.03.12.

 ( 111 ) 195.789

 ( 210 ) M 08 01078

 ( 180 ) 2018.03.27.

 ( 111 ) 195.803

 ( 210 ) M 08 00741

 ( 180 ) 2018.03.05.

 ( 111 ) 195.820

 ( 210 ) M 08 00702

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 195.821

 ( 210 ) M 08 00703

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 195.822

 ( 210 ) M 08 00701

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 195.823

 ( 210 ) M 08 00699

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 195.824

 ( 210 ) M 08 00687

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 195.825

 ( 210 ) M 08 00686

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 195.826

 ( 210 ) M 08 00685

 ( 180 ) 2018.03.03.
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 ( 111 ) 195.828

 ( 210 ) M 08 00683

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 195.829

 ( 210 ) M 08 00970

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 195.868

 ( 210 ) M 08 00934

 ( 180 ) 2018.03.14.

 ( 111 ) 195.870

 ( 210 ) M 08 00929

 ( 180 ) 2018.03.14.

 ( 111 ) 195.871

 ( 210 ) M 08 00928

 ( 180 ) 2018.03.14.

 ( 111 ) 195.873

 ( 210 ) M 08 00800

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.887

 ( 210 ) M 08 00861

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 195.889

 ( 210 ) M 08 01077

 ( 180 ) 2018.03.27.

 ( 111 ) 195.890

 ( 210 ) M 08 00864

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 195.891

 ( 210 ) M 08 00854

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 195.892

 ( 210 ) M 08 00840

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 195.897

 ( 210 ) M 08 01081

 ( 180 ) 2018.03.27.

 ( 111 ) 195.898

 ( 210 ) M 08 00863

 ( 180 ) 2018.03.11.
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 ( 111 ) 195.900

 ( 210 ) M 08 00856

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 195.901

 ( 210 ) M 08 00858

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 195.902

 ( 210 ) M 08 00857

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 195.932

 ( 210 ) M 08 01031

 ( 180 ) 2018.03.21.

 ( 111 ) 195.939

 ( 210 ) M 08 01100

 ( 180 ) 2018.03.28.

 ( 111 ) 195.943

 ( 210 ) M 08 00885

 ( 180 ) 2018.03.12.

 ( 111 ) 195.953

 ( 210 ) M 08 00608

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 195.959

 ( 210 ) M 08 00881

 ( 180 ) 2018.03.12.

 ( 111 ) 195.962

 ( 210 ) M 08 00882

 ( 180 ) 2018.03.12.

 ( 111 ) 195.963

 ( 210 ) M 08 01094

 ( 180 ) 2018.03.28.

 ( 111 ) 195.964

 ( 210 ) M 08 01103

 ( 180 ) 2018.03.28.

 ( 111 ) 195.968

 ( 210 ) M 08 00883

 ( 180 ) 2018.03.12.

 ( 111 ) 195.986

 ( 210 ) M 08 00884
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 ( 180 ) 2018.03.12.

 ( 111 ) 196.001

 ( 210 ) M 08 01059

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 196.002

 ( 210 ) M 08 01058

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 196.003

 ( 210 ) M 08 01057

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 196.023

 ( 210 ) M 08 00960

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 196.024

 ( 210 ) M 08 00961

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 196.025

 ( 210 ) M 08 00962

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 196.026

 ( 210 ) M 08 00963

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 196.027

 ( 210 ) M 08 00964

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 196.028

 ( 210 ) M 08 00959

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 196.029

 ( 210 ) M 08 00952

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 196.030

 ( 210 ) M 08 00958

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 196.031

 ( 210 ) M 08 00972

 ( 180 ) 2018.03.18.

 ( 111 ) 196.037
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 ( 210 ) M 08 00833

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 196.098

 ( 210 ) M 08 00796

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 196.103

 ( 210 ) M 08 00729

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 196.104

 ( 210 ) M 08 00714

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 196.107

 ( 210 ) M 08 00711

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 196.119

 ( 210 ) M 08 00710

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 196.120

 ( 210 ) M 08 00973

 ( 180 ) 2018.03.19.

 ( 111 ) 196.140

 ( 210 ) M 08 01107

 ( 180 ) 2018.03.31.

 ( 111 ) 196.175

 ( 210 ) M 08 01005

 ( 180 ) 2018.03.20.

 ( 111 ) 196.176

 ( 210 ) M 08 01011

 ( 180 ) 2018.03.20.

 ( 111 ) 196.188

 ( 210 ) M 08 00777

 ( 180 ) 2018.03.06.

 ( 111 ) 196.190

 ( 210 ) M 08 01039

 ( 180 ) 2018.03.25.

 ( 111 ) 196.209

 ( 210 ) M 08 01028

 ( 180 ) 2018.03.21.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M2906



 ( 111 ) 196.224

 ( 210 ) M 08 00827

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 196.310

 ( 210 ) M 08 00819

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 196.312

 ( 210 ) M 08 00809

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 196.347

 ( 210 ) M 08 00768

 ( 180 ) 2018.03.06.

 ( 111 ) 196.348

 ( 210 ) M 08 00769

 ( 180 ) 2018.03.06.

 ( 111 ) 196.349

 ( 210 ) M 08 00770

 ( 180 ) 2018.03.06.

 ( 111 ) 196.350

 ( 210 ) M 08 00772

 ( 180 ) 2018.03.06.

 ( 111 ) 196.352

 ( 210 ) M 08 00758

 ( 180 ) 2018.03.06.

 ( 111 ) 196.353

 ( 210 ) M 08 00759

 ( 180 ) 2018.03.06.

 ( 111 ) 196.354

 ( 210 ) M 08 00760

 ( 180 ) 2018.03.06.

 ( 111 ) 196.355

 ( 210 ) M 08 00761

 ( 180 ) 2018.03.06.

 ( 111 ) 196.356

 ( 210 ) M 08 00762

 ( 180 ) 2018.03.06.

 ( 111 ) 196.357

 ( 210 ) M 08 00771

 ( 180 ) 2018.03.06.
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 ( 111 ) 196.466

 ( 210 ) M 08 01121

 ( 180 ) 2018.03.31.

 ( 111 ) 196.491

 ( 210 ) M 08 00811

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 196.572

 ( 210 ) M 08 00731

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 196.573

 ( 210 ) M 08 00725

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 196.581

 ( 210 ) M 08 00708

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 196.582

 ( 210 ) M 08 00718

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 196.587

 ( 210 ) M 08 00716

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 196.588

 ( 210 ) M 08 00724

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 196.592

 ( 210 ) M 08 00723

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 196.623

 ( 210 ) M 08 00798

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 196.624

 ( 210 ) M 08 00799

 ( 180 ) 2018.03.26.

 ( 111 ) 196.718

 ( 210 ) M 08 00949

 ( 180 ) 2018.03.17.

 ( 111 ) 196.720

 ( 210 ) M 08 00943
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 ( 180 ) 2018.03.17.

 ( 111 ) 196.725

 ( 210 ) M 08 00945

 ( 180 ) 2018.03.17.

 ( 111 ) 196.726

 ( 210 ) M 08 00946

 ( 180 ) 2018.03.17.

 ( 111 ) 196.730

 ( 210 ) M 08 00948

 ( 180 ) 2018.03.17.

 ( 111 ) 196.731

 ( 210 ) M 08 00941

 ( 180 ) 2018.03.17.

 ( 111 ) 196.749

 ( 210 ) M 08 01112

 ( 180 ) 2018.03.31.

 ( 111 ) 196.773

 ( 210 ) M 08 00726

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 196.791

 ( 210 ) M 08 00321

 ( 180 ) 2018.03.10.

 ( 111 ) 196.798

 ( 210 ) M 08 00727

 ( 180 ) 2018.03.04.

 ( 111 ) 196.828

 ( 210 ) M 08 00867

 ( 180 ) 2018.03.12.

 ( 111 ) 196.876

 ( 210 ) M 08 00947

 ( 180 ) 2018.03.17.

 ( 111 ) 197.035

 ( 210 ) M 08 00923

 ( 180 ) 2018.03.14.

 ( 111 ) 197.043

 ( 210 ) M 08 00688

 ( 180 ) 2018.03.03.

 ( 111 ) 197.076
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 ( 210 ) M 08 00986

 ( 180 ) 2018.03.19.

 ( 111 ) 197.119

 ( 210 ) M 08 00779

 ( 180 ) 2018.03.06.

 ( 111 ) 197.258

 ( 210 ) M 08 00927

 ( 180 ) 2018.03.14.

 ( 111 ) 197.332

 ( 210 ) M 08 00843

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 197.333

 ( 210 ) M 08 00844

 ( 180 ) 2018.03.11.

 ( 111 ) 197.690

 ( 210 ) M 08 01009

 ( 180 ) 2018.03.20.

 ( 111 ) 197.769

 ( 210 ) M 08 01104

 ( 180 ) 2018.03.21.

 ( 111 ) 197.876

 ( 210 ) M 08 00910

 ( 180 ) 2018.03.13.

 ( 111 ) 198.260

 ( 210 ) M 08 00987

 ( 180 ) 2018.03.19.

 ( 111 ) 198.668

 ( 210 ) M 08 00740

 ( 180 ) 2018.03.05.

 ( 111 ) 199.482

 ( 210 ) M 08 01082

 ( 180 ) 2018.03.27.

 ( 111 ) 200.736

 ( 210 ) M 08 00746

 ( 180 ) 2018.03.05.

 ( 111 ) 202.923

 ( 210 ) M 10 02700

 ( 180 ) 2018.03.18.
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 ( 111 ) 202.966

 ( 210 ) M 10 02101

 ( 180 ) 2018.03.07.

A rovat 191 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt

 ( 111 ) 117.381

 ( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest SÁR ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 511 )  4 Ipari olajok és zsírok (az étolajok és zsírok vagy olajeszenciák kivételével); kenőanyag.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  120.815

 ( 732 )  Camara de Comercio de la Republica de Cuba, Havanna (CU)

 ( 111 )  120.816

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  120.833

 ( 732 )  Hill, Thomson & Co., Limited, Paisley, Scotland (GB)

 ( 111 )  120.976

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  120.981

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  120.983

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  120.984

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  120.987

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  121.535

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  121.546

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  121.550

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  121.760

 ( 732 )  Quality Is Our Recipe, LLC, Dublin, Ohio (US)

 ( 111 )  121.761

 ( 732 )  Quality Is Our Recipe, LLC, Dublin, Ohio (US)

 ( 111 )  127.151

 ( 732 )  Soliteint Kozmetikai Kft., Fót (HU)

 ( 111 )  127.494

 ( 732 )  SCH Szállodalánc és Üdülőszövetkezet, Budapest (HU)

 ( 111 )  128.078

 ( 732 )  CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  128.124
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 ( 732 )  Rhodia Operations, 75009 Paris (FR)

 ( 111 )  128.125

 ( 732 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

 ( 111 )  155.653

 ( 732 )  SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  155.782

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  155.784

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  155.786

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  156.410

 ( 732 )  LASSELSBERGER-KNAUF Építőipari Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  156.411

 ( 732 )  LASSELSBERGER-KNAUF Építőipari Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  156.412

 ( 732 )  LASSELSBERGER-KNAUF Építőipari Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  157.040

 ( 732 )  UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  157.055

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)

 ( 111 )  157.141

 ( 732 )  CCM Hockey Oy, 02600 Espoo (FI)

 ( 111 )  157.537

 ( 732 )  BASF Agrochemical Products B.V., Arnhem (NL)

 ( 111 )  157.784

 ( 732 )  ContiTech Transportbandsysteme GmbH, Hannover (DE)

 ( 111 )  157.822

 ( 732 )  IQVIA Solutions Services Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  157.975

 ( 732 )  General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)

 ( 111 )  158.080

 ( 732 )  Boppe Tejfeldolgozó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  158.453

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  158.717

 ( 732 )  Shiseido Co., Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  158.916

 ( 732 )  Viacom International Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  159.136

 ( 732 )  UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  159.791

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.794

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.858

 ( 732 )  Anglo American Platinium Corporation Limited, Johannesburg (ZA)

 ( 111 )  160.008

 ( 732 )  Domino's IP Holder LLC, Ann Arbor, Michigan (US)

 ( 111 )  160.078

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.080

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.632

 ( 732 )  Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)

 ( 111 )  160.705

 ( 732 )  General Conference Corporation of Seventh-day Adventists, Silver Spring, Maryland (US)

 ( 111 )  161.140

 ( 732 ) THE H.D. LEE COMPANY, INC.(Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Wilmington, Delaware

 (US)

 ( 111 )  161.439

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  161.769

 ( 732 )  Diners Club International Ltd. (New York államban bejegyzett cég), Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  162.002

 ( 732 )  Diners Club International Ltd. (New York államban bejegyzett cég), Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  162.003

 ( 732 )  Diners Club International Ltd. (New York államban bejegyzett cég), Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  162.482

 ( 732 )  UFA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  162.553

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.554

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.803

 ( 732 )  Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, Maryland (US)

 ( 111 )  163.170

 ( 732 )  VINER-PACK Kft., Dunavarsány (HU)

 ( 111 )  163.223

 ( 732 )  Triumph Intertrade AG, Bad Zurzach (CH)

 ( 111 )  165.290

 ( 732 )  KANGOL Limited, Shirebrook (GB)

 ( 111 )  166.810

 ( 732 )  LASSELSBERGER-KNAUF Építőipari Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  169.837

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.800

 ( 732 )  Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.881

 ( 732 )  Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.951

 ( 732 )  Beez Amsterdam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Csehbánya (HU)

 ( 111 )  196.052

 ( 732 )  Starkiss Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  196.157

 ( 732 )  Starkiss Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  196.455

 ( 732 )  TETOL Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.704

 ( 732 )  PLANTACO Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.890

 ( 732 )  Farkas-Transz Szállítási Kft, Tokod (HU)

 ( 111 )  196.912

 ( 732 )  Magyar Állami Operaház, Budapest (HU)
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 ( 111 )  196.969

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.973

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.001

 ( 732 )  Szikrai Borászati Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 111 )  197.157

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.158

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.159

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.186

 ( 732 )  PLANTACO Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.189

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  197.199

 ( 732 )  Starkiss Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  197.467

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.470

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.471

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.472

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.474

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.475

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.594

 ( 732 )  profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.748

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.749
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.986

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.150

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.151

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.152

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.282

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.291

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.293

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.294

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.295

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.296

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.297

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.298

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.299

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.310

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.311

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.312

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.313

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  198.315

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.316

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.317

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.318

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.319

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.385

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.394

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.396

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.397

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.578

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.585

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.625

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.674

 ( 732 )  Mo Zhang, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.945

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.023

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.024

 ( 732 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.026

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  200.030

 ( 732 )  FU DA LI Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.226

 ( 732 )  Vida Balázs, Pápa (HU)

A rovat 122 darab közlést tartalmaz. 
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Jogutódlás

 ( 111 )  117.109

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  120.816

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  121.400

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  122.495

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  126.394

 ( 732 )  Henkel Corporation, Rocky Hill, Connecticut (US)

 ( 111 )  127.151

 ( 732 )  Soliteint Kozmetikai Kft., Fót (HU)

 ( 111 )  128.199

 ( 732 )  S&NF Limited (a Company registered in Scotland), Edinburgh (GB)

 ( 111 )  128.454

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  130.665

 ( 732 )  Henkel Corporation, Rocky Hill, Connecticut (US)

 ( 111 )  139.725

 ( 732 )  MAMMUT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  141.261

 ( 732 )  Henkel Corporation, Rocky Hill, Connecticut (US)

 ( 111 )  152.789

 ( 732 )  MAMMUT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  157.822

 ( 732 )  IQVIA Solutions Services Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  158.223

 ( 732 )  Synaptics Incorporated, San Jose (US)

 ( 111 )  158.679

 ( 732 )  MAMMUT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  159.006

 ( 732 )  Synaptics Incorporated, San Jose (US)
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 ( 111 )  167.181

 ( 732 )  Owens Corning Intellectual Capital, LLC, Toledo (US)

 ( 111 )  167.892

 ( 732 )  Talentis Group Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herceghalom (HU)

 ( 111 )  187.258

 ( 732 )  MAMMUT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  187.259

 ( 732 )  MAMMUT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  187.260

 ( 732 )  MAMMUT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  187.261

 ( 732 )  MAMMUT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.910

 ( 732 )  MAMMUT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.591

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.480

 ( 732 )  MAMMUT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.329

 ( 732 )  Magyar Államkincstár 71.6%, Budapest (HU)

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 20.5%, Budapest (HU)

 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 7.9%, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.879

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.405

 ( 732 )  Genericon Pharma GmbH, Graz (AT)

 ( 111 )  202.968

 ( 732 )  Heureka Shopping s.r.o., Prague 8 (CZ)

 ( 111 )  203.164

 ( 732 )  Magyar Államkincstár 71.6%, Budapest (HU)

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 20.5%, Budapest (HU)

 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 7.9%, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.524

 ( 732 )  Heureka Shopping s.r.o., Prague 8 (CZ)

 ( 111 )  205.525

 ( 732 )  Heureka Shopping s.r.o., Prague 8 (CZ)
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 ( 111 )  207.918

 ( 732 )  backaldrin International The Kornspitz Company GmbH, Asten (AT)

 ( 111 )  208.517

 ( 732 )  dr. Madácsy László 50%, Székesfehérvár (HU)

 Papp Ibolya 50%, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  208.768

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.019

 ( 732 )  MAMMUT Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.853

 ( 732 )  Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  212.927

 ( 732 )  Calypso-Sales Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2, Dunaharaszti (HU)

 HARMÓNIA SALES Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2, Dunaharaszti (HU)

 ( 111 )  213.560

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  213.771

 ( 732 )  ZZ Medik Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  216.580

 ( 732 )  PATELLA-96 Kft., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  219.747

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  219.810

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  220.184

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  220.212

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  220.214

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  220.347

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  220.575

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  220.582
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 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  221.603

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  222.170

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.683

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  222.689

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.690

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.691

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.068

 ( 732 )  INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.664

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.665

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.666

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 59 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  155.730

 ( 732 )  TLV Co., Ltd., Hyogo (JP)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  157.975

 ( 732 )  General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  160.632

 ( 732 )  Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  162.803

 ( 732 )  Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, Maryland (US)
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 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  182.433

 ( 732 )  profession.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  182.656

 ( 732 )  profession.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  183.092

 ( 732 )  profession.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  197.594

 ( 732 )  profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.030

 ( 732 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.324

 ( 732 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.477

 ( 732 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  213.488

 ( 732 )  DUPAREC Papírbegyűjtő és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Barcsik György, Budapest

 Panyi László, Budapest

 ( 111 )  215.019

 ( 732 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  155.730

 ( 732 )  TLV Co., Ltd., Hyogo (JP)

 ( 111 )  157.975

 ( 732 )  General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)

 ( 111 )  162.803

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M2925



 ( 732 )  Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, Maryland (US)

 ( 111 )  194.394

 ( 732 )  CPI Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.384

 ( 732 )  Ed. Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  197.930

 ( 732 )  Ed.Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  197.931

 ( 732 )  Ed.Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  197.932

 ( 732 )  Ed.Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  197.935

 ( 732 )  Ed.Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  197.937

 ( 732 )  Ed.Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  197.938

 ( 732 )  Ed.Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  200.562

 ( 732 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.788

 ( 732 )  Markó Pál, Kiskőrös (HU)

 ( 111 )  201.323

 ( 732 )  EuroItal Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 111 )  202.108

 ( 732 )  Pannon Pálinka Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 111 )  203.438

 ( 732 )  Markó Pál, Kiskőrös (HU)

 ( 111 )  203.439

 ( 732 )  Markó Pál, Kiskőrös (HU)

 ( 111 )  203.629

 ( 732 )  Szöllősi Károly, Kiskőrös (HU)

 ( 111 )  203.630

 ( 732 )  Szöllősi Károly, Kiskőrös (HU)

 ( 111 )  204.076

 ( 732 )  Szöllősi Károly, Kiskőrös (HU)
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 ( 111 )  204.421

 ( 732 )  Schiszler Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.422

 ( 732 )  Schiszler Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.699

 ( 732 )  Katona Krisztián, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.160

 ( 732 )  Befutó-Online versenyszervező Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 111 )  206.766

 ( 732 )  Puskásné Török Éva, Miskolc (HU)

 ( 111 )  207.030

 ( 732 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

 ( 111 )  207.837

 ( 732 )  IPS-Gyermekszem Kft., Solymár (HU)

 ( 111 )  209.516

 ( 732 )  Poli Computer PC Kft., Páty (HU)

 ( 111 )  210.199

 ( 732 )  Jászonyi Ferenc , Budapest (HU)

 ( 111 )  210.321

 ( 732 )  Nádor Rendszerház Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.324

 ( 732 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

 ( 111 )  211.477

 ( 732 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

 ( 111 )  215.019

 ( 732 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

 ( 111 )  218.315

 ( 732 )  Sláger Rádió Értékesítési Kft., Budapest (HU)

A rovat 34 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  120.201

 ( 732 )  Aspen Global Incorporated, Mauritius (MU)

 ( 111 )  120.930
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 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  120.935

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  128.124

 ( 732 )  Rhodia Operations, 75009 Paris (FR)

 ( 111 )  130.665

 ( 732 )  Henkel Corporation, Rocky Hill, Connecticut (US)

 ( 111 )  148.488

 ( 732 )  Auer-Blaschke GmbH & Co KG, Attnang-Puchheim (AT)

 ( 111 )  157.324

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  157.537

 ( 732 )  BASF Agrochemical Products B.V., Arnhem (NL)

 ( 111 )  158.012

 ( 732 )  VODICSKA Vegyianyagokat Gyártó és Forgalmazó Kft., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  161.769

 ( 732 )  Diners Club International Ltd. (New York államban bejegyzett cég), Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  162.002

 ( 732 )  Diners Club International Ltd. (New York államban bejegyzett cég), Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  162.003

 ( 732 )  Diners Club International Ltd. (New York államban bejegyzett cég), Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  163.162

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  163.170

 ( 732 )  VINER-PACK Kft., Dunavarsány (HU)

 ( 111 )  163.717

 ( 732 )  Olimpia Kerékpár Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.290

 ( 732 )  KANGOL Limited, Shirebrook (GB)

 ( 111 )  167.427

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.780

 ( 732 )  Dr. Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)

 ( 111 )  182.433

 ( 732 )  profession.hu Kft., Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M2928



 ( 111 )  182.656

 ( 732 )  profession.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  183.092

 ( 732 )  profession.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.394

 ( 732 )  CPI Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.800

 ( 732 )  Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.881

 ( 732 )  Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.951

 ( 732 )  Beez Amsterdam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Csehbánya (HU)

 ( 111 )  197.578

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.585

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.594

 ( 732 )  profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.051

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.034

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.127

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.388

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.389

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.181

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.226

 ( 732 )  Vida Balázs, Pápa (HU)

 ( 111 )  204.470

 ( 732 )  Kerox Ipari és Kereskedelmi Kft., Sóskút (HU)
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 ( 111 )  204.737

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.195

 ( 732 )  MNS VÉDELEM Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.310

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.030

 ( 732 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

 ( 111 )  208.114

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.789

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.790

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.820

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.818

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  224.904

 ( 732 )  Séf Asztala Étterem Kft., Budapest (HU)

A rovat 46 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviselet változás

 ( 210 )  M 18 00974

 ( 731 )  Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 18 01331

 ( 731 )  RealMe Társkereső Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 18 01347

 ( 731 )  MOM-Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 18 00271

 ( 731 )  APPLiA Magyarország Egyesülés, Budapest (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 91 01668

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 94 01818

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 97 02091

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 97 01344

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 98 04091

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 99 05805

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 99 05809

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 99 05803

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 210 )  M 99 04703

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 02 01936

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 02 03912

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 02 01305

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 02 03307

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 02 03170

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 02 00343

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 02 05735

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 05 01808

 ( 731 )  profession.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 05 02589

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 06 01026

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 06 02962

 ( 731 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 06 03885

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 07 03676

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 08 00764

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 08 00765

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 08 02032

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 210 )  M 08 01174

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 08 00763

 ( 731 )  profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 08 00766

 ( 731 )  profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 07 03675

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 10 01286

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 10 01494

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 13 00946

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 13 00945

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 13 01071

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 01084

 ( 731 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 15 02542

 ( 731 )  Central Digitális Media Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

 ( 210 )  M 15 02411

 ( 731 )  Central Digitális Media Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

 ( 210 )  M 17 02503

 ( 731 )  Centrál Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga Zoltán, Budapest

 ( 210 )  M 17 02504

 ( 731 )  Centrál Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga Zoltán, Budapest

A rovat 39 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  675.504

  

( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  798.133

 ( 541 )  BIOCONTROL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  856.579

  
( 546 )

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  924.602

 ( 541 )  RITZ

 ( 511 )  8, 16, 18, 20, 25, 28-30, 32-35, 39-44

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.214.776

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.231.559

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30
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 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.246.772

  

( 546 )

 ( 511 )  7-8, 11

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.317.880

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.338.896

  

( 546 )

 ( 511 )  29, 35, 43

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.360.006

 ( 541 )  FORMULA 1

 ( 511 )  4, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32-33, 35-36, 38-39, 41

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.360.007

 ( 541 )  F1

 ( 511 )  4, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32-33, 35-36, 38-39, 41

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.398.814

 ( 541 )  ALTRO TRANSFLOR MOTUS

 ( 511 )  27

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.409.828

 ( 541 )  MAYVINCI

 ( 511 )  1-3

 ( 580 )  2018.08.23.
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 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.417.610

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.417.646

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.417.705

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 39, 41, 43

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.417.728

  ( 546 )

 ( 511 )  19-20, 35

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.417.766

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.417.767
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( 546 )

 ( 511 )  6-7

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.417.804

 ( 541 )  Zoom&Joy

 ( 511 )  9, 28, 35, 38, 42, 44

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.417.818

  ( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.417.914

  

( 546 )

 ( 511 )  6-7, 9, 19, 37

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.417.938

 ( 541 )  Agrocéan Lamina

 ( 511 )  1, 31

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.417.977

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 16, 35, 38

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.418.136
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 ( 541 )  Gearscore

 ( 511 )  28, 35

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.418.174

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 4, 9, 12, 25, 35, 37, 42

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.418.185

  

( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.418.224

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.418.350

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.418.412

  

( 546 )

 ( 511 )  20-21, 35

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018
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 ( 111 )  1.418.491

  

( 546 )

 ( 511 )  8-9, 16

 ( 580 )  2018.08.16.

 ( 450 )  GAZ 31/2018

 ( 111 )  1.418.527

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35, 41

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.418.619

 ( 541 )  THE HEAT COMPANY

 ( 511 )  10-11, 25

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.418.687

 ( 541 )  USS-LIBERTY FJM

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.418.738

  
( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.418.769

 ( 541 )  NORMISON

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.418.788
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( 546 )

 ( 511 )  20, 24, 35

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.418.800

 ( 541 )  TAME IT SOFTLY

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.418.935

 ( 541 )  LAST DAY

 ( 511 )  9, 16, 41-42

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.000

 ( 541 )  Aurora Humanitarian Initiative

 ( 511 )  35, 41

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.005

 ( 541 )  IPCHAIN

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 41-42, 45

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.020

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 35

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.046

 ( 541 )  MI MIX

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.074

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5-6, 19, 35

 ( 580 )  2018.08.23.
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 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.107

 ( 541 )  NIVEA CURL REFINE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.126

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 18, 25, 35

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.131

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 16, 35, 38

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.167

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.180

 ( 541 )  PHOSTOXIN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.310
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( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35-36, 41-42

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.323

  ( 546 )

 ( 511 )  19-20, 35

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.336

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.363

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.405

 ( 541 )  CICAPOST

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.413

 ( 541 )  WalkingPad

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.459

  

( 546 )

 ( 511 )  30
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 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.531

  ( 546 )

 ( 511 )  25, 41

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.536

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 3, 5, 9-10, 31, 35, 41-42, 44

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.692

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.693

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.701

 ( 541 )  dotIO

 ( 511 )  9, 35, 42

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.877

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36, 38

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018
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 ( 111 )  1.419.923

 ( 541 )  bitbay

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.976

 ( 541 )  Rico Design

 ( 511 )  2-4, 7-9, 14, 16, 18-21, 23-26, 28, 30, 41

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.419.999

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.420.001

  

( 546 )

 ( 511 )  7-9, 11

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.420.003

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.420.042

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.420.045

  
( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2018.08.23.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W330



 ( 450 )  GAZ 32/2018

 ( 111 )  1.420.109

 ( 541 )  DOMOTRON

 ( 511 )  9, 37, 42

 ( 580 )  2018.08.23.

 ( 450 )  GAZ 32/2018

A rovat 70 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  989.296

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.164.377

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.243.349

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.245.145

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.392.322

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.395.710

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.395.792

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.395.883

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.395.887

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.395.927

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.043

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.046

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.144

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.193

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.212

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.228

 ( 151 )  2018.11.10.
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 ( 111 )  1.396.267

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.311

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.367

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.454

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.466

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.478

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.508

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.522

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.537

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.546

 ( 151 )  2018.11.10.

 ( 111 )  1.396.548

 ( 151 )  2018.11.10.

A rovat 27 darab közlést tartalmaz. 
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FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐKRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK

Lajstromozott földrajzi árujelzők

 ( 111 )  57

 ( 151 )  2018.10.31.

 ( 210 )  G 17 00005

 ( 220 )  2017.11.23.

 ( 540 )  Sárréti kökénypálinka

 ( 511 )  33 A termékleírásban meghatározott földrajzi területen előállított kökénypálinka.

 ( 111 )  58

 ( 151 )  2018.10.31.

 ( 210 )  G 18 00001

 ( 220 )  2018.04.24.

 ( 540 )  Madarasi Birspálinka

 ( 511 )  33 A termékleírásban meghatározott földrajzi területen előállított birspálinka.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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INTÉZMÉNYI KÖZLEMÉNYEK

Hirdetményi úton történő kézbesítés

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 12 04161 / 9

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG,

 Emmerich, D-46446 Werner-Heisenberg-Str. 32 (DE)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 13 32015 / 8

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: UAB ~SABELIJOS PREKYBA~, LT-49280 Kaunas, Savanori? pr.

 435A (LT)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 13 52172 / 7

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mezrin Iurii Valeriiovych, Kyiv 04053, Observatorna street, 8, apt. 4

 (UA)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 13 62704 / 7

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés oltalmának részleges elismerése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: KARATAS KOZMETIK KIMYA SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI, Beylikdüzü, KavaklI Mah.Istanbul Cad. No:6

 (TR)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 13 67844 / 7

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, 40589 Henkelstrasse 67 (DE)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 64 1762 / 13

A döntés tárgya: Tárgyalás kitűzése használat hiánya miatti megszűnés megállapítása

 iránti ügyben

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  VIVA Media GmbH, 10245 Berlin, Stralauer Allee 7 (DE)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 79 3898 / 24

A döntés tárgya:  Eljárás megszüntetése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MELISSA DERI MAMULLERI SANAYI VE TICARET LIMITED

SIRKETI, BEYAZIT/ISTANBUL, Tiyatro Caddesi Tatlikuyu

 HamanSokak Pasa Apartmani No:26/7 (TR)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 15 00800 / 12

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Prokopovitsch László, Prokopovitsch Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1025 Cseppkő köz 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 15 01844 / 16

A döntés tárgya:  Képviseleti megbízás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Sánta Csaba, Mórahalom, 2782 Petőfi Sándor utca 16/A (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 15 03668 / 42
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A döntés tárgya:  Használati engedély megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mátrai Ferenc, Mátrai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1054 Szabadság tér

 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 16 01297 / 32

A döntés tárgya:  Használati engedély megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mátrai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1054 Szabadság tér 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 16 01298 / 31

A döntés tárgya:  Használati engedély megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mátrai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1054 Szabadság tér 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 17 03895 / 7

A döntés tárgya:  Védjegy lajstromozása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: TAM CERT Magyarország Kft., Budapest, 1211 Varrógépgyár utca

 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 13 00168 / 28

A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása

 miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kutassy Richárd, Budaörs, 2040 Szivárvány u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: U 15 00057 / 30

A döntés tárgya: Megsemmisítési eljárás megszüntetése a mintaoltalom megszűnése

 miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Hegedüs András, Budapest, 1135 Lehel u. 74-76. IV./10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: U 15 00065 / 5

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra és nyilatkozattételre

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Csóka Levente, Ágfalva, 9423 Liget u. 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: U 17 00020 / 9

A döntés tárgya:  Képviselet megszűnésének tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: HOSSEINI Aliabad Seyed Hadi, Budapest, 1105 Gyakorló utca 22.

 (HU)

A rovat 17 darab közlést tartalmaz. 
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