
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  226.098

 ( 151 )  2018.10.29.

 ( 210 )  M 18 00086

 ( 220 )  2018.01.12.

 ( 732 ) Sigma Technik Group Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; ajándék-nyilvántartási

szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

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

sportesemények szponzorálásával; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; import-export ügynökségek;

információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

iratmásolás; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

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

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

reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];

költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok

frissítése és karbantartása; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; sajtófigyelés;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; statisztikák összeállítása;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok

felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés

[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; termékminták, áruminták terjesztése;

titkársági szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; 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 szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések

ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy

 reklám célokra.

 ( 111 )  226.171

 ( 151 )  2018.12.11.

 ( 210 )  M 18 00659

 ( 220 )  2018.03.01.

 ( 732 )  Király Zsolt, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   44    Kozmetikai/szépészeti tevékenység: gyantázás; szőrtelenítés.

 ( 111 )  226.410

 ( 151 )  2018.11.16.

 ( 210 )  M 18 00881

 ( 220 )  2018.03.20.

 ( 732 )  Nagy Attila, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Emelő robotok; munkadarabok kezelésére használt ipari robotok; robotizált berendezések anyagkezeléshez;

szállító robotok; szállítórobotok; anyagmozgató gépek; anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz;

automata kezelőgépek [manipulátorok]; automatizált gépek anyagok rakodásához; emelő és felvonóberendezések,

liftek és mozgólépcsők; kezelő [mozgató] gépek; lineáris transzfer gépek; minirakodók; rakásoló gépek; raklap

áthelyező gépek; raklap-leszedők [gépek]; raklapozó gépek; raklapozók; rakodógépek; rakománykezelő gépek;

robotizált kezelőberendezések; szállítógépek; szállítószerkezetek és szállítószalagok; ipari manipulátorok [gépek

ipari használatra]; kezelőgépek, manipulátorok ipari használatra; mechanikusan működtetett eszközök; moduláris

 eszközök [gépek]; automatizált adagoló gépek.

9    Applikációs szoftver; elektronikus eszközök szoftverfunkcióinak kezelésére használatos köztes szoftverek;

folyamatvezérlő szoftverek; gyártási szoftverek; ipari szoftverek; karbantartás-előrejelző szoftver; köztes

szoftverek; letölthető számítógépes segédszoftverek; letölthető számítógépes segédprogramok; mobil

alkalmazások; mobil szoftverek; munkafolyamat-szoftverek; munkafolyamat alkalmazások; programok

számítógépekhez; számítógép interfészek; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes

alkalmazásszoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek viselhető számítástechnikai eszközökhöz használva;

számítógépes interfész szoftver; számítógépes programok adatfeldolgozáshoz; számítógépes szoftver irodai gépek

és berendezések távirányításához; számítógépes szoftverek üzleti célokra; szoftveralkalmazások mobil

eszközökhöz; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek okostelefonokhoz; szoftverek üzleti

tranzakciók feldolgozásához; szoftverek üzleti adatok elemzéséhez; szoftvereket tartalmazó ipari vezérlők;

üzemautomatizálási szoftverek; üzleti információszerző szoftverek; üzleti technológiai szoftverek; üzletvezetési

 szoftverek; automatikus járművezetés-irányító készülékek.

 ( 111 )  226.458

 ( 151 )  2018.12.12.

 ( 210 )  M 18 00923

 ( 220 )  2018.03.22.

 ( 732 )  Civil Communication Kft., Domony (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Lovasiskolák; lovasbemutatók; lovaglótáborok, lovastáborok; lovasbemutatók szervezése; lovastalálkozók

szervezése; sportversenyek és lovasversenyek szervezése; lovaglással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások;

 lovaglási lehetőség biztosítása; lókiképzés; lóidomítás; lovaglás oktatási szolgáltatások; lovaglás oktatás.

 ( 111 )  226.460

 ( 151 )  2018.12.12.

 ( 210 )  M 18 01073

 ( 220 )  2018.04.05.

 ( 732 )  DigInStore Zrt., Gyöngyös (HU)
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 ( 740 )  Varnyú 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).

 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 )  226.490

 ( 151 )  2018.12.06.

 ( 210 )  M 18 00940

 ( 220 )  2018.03.26.

 ( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-Európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

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

 készítése.

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

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

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

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

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

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

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

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

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

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

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

szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
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videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

 világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.

 ( 111 )  226.531

 ( 151 )  2018.12.11.

 ( 210 )  M 18 00134

 ( 220 )  2018.01.16.

 ( 732 )  Gerzsenyi Miklós EV., Kisvárda (HU)

 ( 541 )  Halihó Hamizó

 ( 511 )   43    Gyorséttermek, snack bárok.

 ( 111 )  226.533

 ( 151 )  2018.11.29.

 ( 210 )  M 18 00140

 ( 220 )  2018.01.18.

 ( 732 )  Pallai Zsolt, Dunakeszi (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Tollak, irodaszerek.

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  226.540

 ( 151 )  2018.11.29.

 ( 210 )  M 18 00493

 ( 220 )  2018.02.16.

 ( 732 )  Látványügynökség Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Márkatesztelés; márkaalkotási szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási

szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; reklámozási szolgáltatások vállalati és

márkaarculat létrehozásához; marketing tanácsadás; márkaépítő tanácsadás; márkaépítési tanácsadás; üzleti

marketing tanácsadás; marketing menedzsment tanácsadás; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketing

menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; stratégiai marketinghez

kapcsolódó üzleti tanácsadás; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; vállalati arculattal kapcsolatos

tanulmányok; üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások,

 arculattervezés; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 41    Márkaépítő szakmai workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása; márkaépítési szakmai képzések

szervezése, rendezése és lebonyolítása; márkaépítési szakmai előadások szervezése, rendezése és lebonyolítása;

 márkaépítési szakmai konferenciák szervezése, rendezése és lebonyolítása.

 42    Logók tervezése vállalati arculathoz; márkatervezési szolgáltatások; márkatervezési szolgáltatások; grafikai

illusztrációk tervezése; grafikai illusztrációs szolgáltatások; grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikai

tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak

összeállításához; grafikai tervező szolgáltatás; grafikák készítése; grafikus tervezés, design; grafikus tervezési

szolgáltatások; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és

grafikai tervezés; ipari és grafikai tervezés; kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes grafikai szolgáltatások;

 számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások; weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 24. szám, 2018.12.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3119



 ( 111 )  226.543

 ( 151 )  2018.11.29.

 ( 210 )  M 17 02110

 ( 220 )  2017.06.28.

 ( 732 )  Agrárrendezvények Kft., Szőlősgyörök (HU)

 ( 541 )  agro fotó

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

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

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

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

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; eszmecserék,

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

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

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

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

 [oktatás vagy szórakoztatás].

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

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

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

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

 szétszórása; újraerdősítési szolgáltatások.

 ( 111 )  226.547

 ( 151 )  2018.12.11.

 ( 210 )  M 18 00133

 ( 220 )  2018.01.16.

 ( 732 )  NETT-MED KFT., Kisvárda (HU)

 ( 541 )  Madison Village

 ( 511 )   43    Panziók.

 ( 111 )  226.549

 ( 151 )  2018.11.29.

 ( 210 )  M 18 00251

 ( 220 )  2018.01.26.

 ( 732 )  DIRE Stúdió Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Exponált filmek; fényképezőgépek; fényképészeti keresők, képkeresők; objektívek (lencsék) optikák;

operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai készülékek és eszközök; számítógép
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programok (letölthető szoftverek); számítógép programok (rögzített); számlálók, mérőműszerek; szárítóállványok

(fényképészet); távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; tokok okostelefonhoz;

 vakuk (fényképészeti); zárkioldók (fényképészet).

  41    Fényképészet.

 42    Műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; számítástechnikai tanácsadás; számítógépes

programok másolása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógép-programozás; szoftverfejlesztés

szoftverkiadás keretében; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás;

 weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 111 )  226.560

 ( 151 )  2018.11.29.

 ( 210 )  M 18 00979

 ( 220 )  2018.03.28.

 ( 732 )  A&T Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; balzsamok nem gyógyászati

célokra; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek; dezodorok emberi használatra

vagy állatoknak; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő csíkok; fogfehérítő zselék; fogkrémek; fürdősók nem

gyógyászati használatra; füstölő; füstölő készítmények [illatszerek]; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra;

hajbalzsamok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray;

illatszer készítmények (1); illatszer készítmények (2); izzadásgátló piperecikkek; kenőcsök kozmetikai célokra;

készítmények borotválkozáshoz; kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok;

kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok;

kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok

szemöldökhöz; kölnivíz (1); kölnivíz (2); körömápoló készítmények; körömlakkok; krémek bőrökhöz;

levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej

kozmetikai használatra; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; leheletfrissítő készítmények személyes

higiéniai célokra; nád diffúzorok légfrissítőkhöz; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem

gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok

testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra;

parfümvizek, illatosított vizek; rózsaolaj; rúzstokok; samponok; simítószerek [keményítés]; smink (1); smink (2);

sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szájvizek, nem

gyógyászati célra; szappan (1); szappan (2); száraz samponok; szemöblitők, nem gyógyászati használatra;

szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2); szempillaspirál; színezékek pipere használatra; vatta kozmetikai

 használatra; virágkivonatok [illatszerek].

 4    Gyertyák; illatosított gyertyák.

5    Acaipor étrend-kiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti célokra; antibakteriális kézmosók;

antibakteriális szappan; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; antiszeptikus vatta; ásványi élelmiszer-kiegészítők;

biocidok; borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek; bőrkeményedés elleni készítmények; citromfű tea

gyógyszerészeti célokra; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; fertőtlenítő szappanok; fertőtlenítőszerek;

fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fürdősók; gyógyászati célokra; gyógyanyagokat tartalmazó samponok; gyógyhatású

hajnövesztő szerek, készítmények; gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek;
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gyógynövények; gyógyszeres fogkrémek; gyógyszeres masszázsgyertyák; gyógyszeres piperekészítmények;

gyógyszeres száraz samponok; hajkrémek gyógyászati használatra; immunerősítők iszap fürdőkhöz; iszap

(gyógyhatású); izzadás elleni szerek; légfrissítő készítmények; pattanások kezelésére szolgáló készítmények;

szájöblítők gyógyászati célokra; szérumok; táplálékkiegészítők; termálvizek; vitaminkészítmények; vitaminpótló

 tapaszok.

 ( 111 )  226.561

 ( 151 )  2018.11.29.

 ( 210 )  M 17 03817

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  EURO LÁNC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Várnagyi Ágnes, Sopron

 ( 541 )  GRAV

 ( 511 )  14    Ékszerek; füldíszek; medálok, ezüst ékszerek, női ékszerek, karkötők, gyűrűk; aranytartalmú ékszerek;

aranyékszerek, láncok, nemesfémből készült ékszerek; gyémántot tartalmazó ékszerek, karperecek, karkötők,

gyűrűk mint ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek, láncfonatok nemesfémből; drágakövekből készült ékszerek;

aranyból készült ékszerek; azonosító karkötők, drágakövet tartalmazó ékszerek; nemesfém ötvözetekből készült

 ékszerek; nemesfémből készült láncok.

 ( 111 )  226.571

 ( 151 )  2018.11.30.

 ( 210 )  M 18 03551

 ( 220 )  1999.03.08.

 ( 732 )  HAMÉ s.r.o., Kunovice (CZ)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal, baromfi és vadhús; konzervek-hús; készételek-hús.

 ( 111 )  226.578

 ( 151 )  2018.12.01.

 ( 210 )  M 18 03559

 ( 220 )  1974.10.23.

 ( 732 )  HAMÉ s.r.o., Kunovice (CZ)

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

 ( 541 )  GLOBUS

 ( 511 )   29    Konzerváruk-hús.

 ( 111 )  226.579

 ( 151 )  2018.12.01.

 ( 210 )  M 18 03564

 ( 220 )  2003.01.22.

 ( 732 )  HAMÉ s.r.o., Kunovice (CZ)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  GLOBUS... és kész!

 ( 511 )  29    Disznóhús; Hal (nem élő); Hal (tartósított); Halból készült ételek; Halfilé; Halhús emberi fogyasztásra;

Halkonzervek; Hús; Hús, tartósított; Húskivonatok; Húskocsonya; Húskonzervek; Húsleves koncentrátumok;

 Májpástétom.

 ( 111 )  226.580

 ( 151 )  2018.12.01.

 ( 210 )  M 18 03563

 ( 220 )  1953.10.19.

 ( 732 )  HAMÉ s.r.o., Kunovice (CZ)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús-, máj- és halkonzervek.

 ( 111 )  226.581

 ( 151 )  2018.12.03.

 ( 210 )  M 18 03562

 ( 220 )  2002.09.10.

 ( 732 )  HAMÉ s.r.o., Kunovice (CZ)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Disznóhús; Hal (nem élő); Hal (tartósított); Halból készült ételek; Halfilé; Halhús emberi fogyasztásra;

Halkonzervek; Hús; Hús, tartósított; Húskivonatok; Húskocsonya; Húskonzervek; Húsleves koncentrátumok;

 Májpástétom.

 ( 111 )  226.582

 ( 151 )  2018.12.03.

 ( 210 )  M 18 03561

 ( 220 )  2002.09.10.

 ( 732 )  HAMÉ s.r.o., Kunovice (CZ)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Disznóhús; Hal (nem élő); Hal (tartósított); Halból készült ételek; Halfilé; Halhús emberi fogyasztásra;

Halkonzervek; Hús; Hús, tartósított; Húskivonatok; Húskocsonya; Húskonzervek; Húsleves koncentrátumok;

 Májpástétom.

 ( 111 )  226.583

 ( 151 )  2018.11.30.

 ( 210 )  M 18 01192

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Diófa Ingatlankezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baglyos Gergely, Budapest

 ( 541 )  Diófa Ingatlankezelő

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

 ( 111 )  226.584

 ( 151 )  2018.12.11.

 ( 210 )  M 18 01200

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

valamennyi áru); fénykibocsátó diódák [LED]; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók;

elektromos energia-források és áramforrások; áram-átalakítók (transzformátorok), beleértve elektronikus

transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső

elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő

áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák

működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések

LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; világítástechnikai ballasztok;

gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétei; külső

elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és

feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozó berendezések; elektromos kapcsolók; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve

a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények,

valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és

kiegészítők; LED szabályozó berendezések, különösen LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák

vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 24. szám, 2018.12.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3124



bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek (különösen

fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti

világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök); baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására

alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések

 és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; különösen mindenféle világító és

fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén, készülékek; eszközök és árucikkek

csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok

elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására

vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök;

orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és

egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati

célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi

használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és

tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik; elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek;

fertőtlenítő készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos

párnák, elektromos párnák gyógyászati célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra; analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); izzók; izzókészletek; izzók és

izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal

világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai

közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi-, közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító

berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók; halogén lámpaizzók;

halogén autólámpaizzók; villanykörték, világító testek; elektromos villanykörték; LED-diódás világító

berendezések; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt

lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve

lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei,

kiegészítői és tartozékai, különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges

alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai,

különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges alkatrészek; LED

lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő

alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák;

fény diffúzorok; irányjelző izzólámpák járművekhez; fénytompító szerkezetek járművekhez; fényszórók;

nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) fényforrások, különösen lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez,

összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és

fényeffektusok elérésére, különösen szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve

kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására,

fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó

lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények

növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti

alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek;

 UV-lámpák.
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 ( 111 )  226.585

 ( 151 )  2018.11.30.

 ( 210 )  M 18 01201

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

valamennyi áru); fénykibocsátó diódák [LED]; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók;

elektromos energia-források és áramforrások; áram-átalakítók (transzformátorok), beleértve elektronikus

transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső

elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő

áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák

működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések

LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; világítástechnikai ballasztok;

gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétei; külső

elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és

feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozó berendezések; elektromos kapcsolók; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve

a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények,

valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és

kiegészítők; LED szabályozó berendezések, különösen LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák

vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve

bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek (különösen

fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti

világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök); baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására

alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések

 és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; különösen mindenféle világító és

fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén, készülékek; eszközök és árucikkek

csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok

elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására

vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök;

orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és

egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati

célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi

használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és

tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik; elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek;

fertőtlenítő készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos
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párnák, elektromos párnák gyógyászati célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra; analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); izzók; izzókészletek; izzók és

izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal

világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai

közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi-, közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító

berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók; halogén lámpaizzók;

halogén autólámpaizzók; villanykörték, világító testek; elektromos villanykörték; LED-diódás világító

berendezések; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt

lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve

lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei,

kiegészítői és tartozékai, különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges

alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai,

különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges alkatrészek; LED

lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő

alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák;

fény diffúzorok; irányjelző izzólámpák járművekhez; fénytompító szerkezetek járművekhez; fényszórók;

nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) fényforrások, különösen lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez,

összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és

fényeffektusok elérésére, különösen szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve

kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására,

fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó

lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények

növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti

alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek;

 UV-lámpák.

 ( 111 )  226.586

 ( 151 )  2018.12.10.

 ( 210 )  M 18 01202

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

valamennyi áru); fénykibocsátó diódák [LED]; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók;

elektromos energia-források és áramforrások; áram-átalakítók (transzformátorok), beleértve elektronikus

transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső
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elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő

áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák

működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések

LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; világítástechnikai ballasztok;

gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtétei; külső

elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és

feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozó berendezések; elektromos kapcsolók; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve

a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények,

valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és

kiegészítők; LED szabályozó berendezések, különösen LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák

vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve

bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek (különösen

fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti

világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök); baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására

alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések

 és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; különösen mindenféle világító és

fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén; készülékek, eszközök és árucikkek

csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok

elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására

vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök;

orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és

egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati

célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi

használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és

tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik; elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek;

fertőtlenítő készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos

párnák, elektromos párnák gyógyászati célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra; analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); izzók; izzókészletek; izzók és

izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal

világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai

közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi-, közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító

berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók; halogén lámpaizzók;

halogén autólámpaizzók; villanykörték, világító testek; elektromos villanykörték; LED-diódás világító

berendezések; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt

lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve

lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei,

kiegészítői és tartozékai, különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges

alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai,

különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges alkatrészek; LED
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lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő

alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák;

fény diffúzorok; irányjelző izzólámpák járművekhez; fénytompító szerkezetek járművekhez; fényszórók;

nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) fényforrások, különösen lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez,

összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és

fényeffektusok elérésére, különösen szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve

kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására,

fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó

lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények

növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti

alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek;

 UV-lámpák.

 ( 111 )  226.587

 ( 151 )  2018.11.30.

 ( 210 )  M 18 01210

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

valamennyi áru); fénykibocsátó diódák [LED]; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók;

elektromos energia-források és áramforrások; áram-átalakítók (transzformátorok), beleértve elektronikus

transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső

elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő

áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák

működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések

LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; világítástechnikai ballasztok;

gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus vagy magnetikus előtéte; külső

elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL) működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és

feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók;

elektromos szabályozó berendezések; elektromos kapcsolók; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve

a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények,

valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és

kiegészítők; LED szabályozó berendezések, különösen LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák

vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve

bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek (különösen

fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti

világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök); baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására

alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések
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 és eszközök.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; különösen mindenféle világító és

fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó

eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen és kutatás területén; készülékek, eszközök és árucikkek

csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok

elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására

vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök; fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök;

orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és

egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati

célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi

használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és

tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik; elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek;

fertőtlenítő készülékek, berendezéseik és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos

párnák, elektromos párnák gyógyászati célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok;

 elektródák gyógyászati használatra; analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); izzók; izzókészletek; izzók és

izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák és lámpaszettek; lámpa tartozékok;

felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és

mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa szettek, gépjármű-műszerfal

világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai

közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi-, közúti és egyéb földi közlekedést is); mindenféle világító

berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók; halogén lámpaizzók;

halogén autólámpaizzók; villanykörték, világító testek; elektromos villanykörték; LED-diódás világító

berendezések; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt

lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve

lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei,

kiegészítői és tartozékai, különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges

alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai,

különösen a felszereléshez, rögzítéshez, összekapcsoláshoz és működtetéshez szükséges alkatrészek; LED

lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő

alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák; halogén lámpák;

fény diffúzorok; irányjelző izzólámpák járművekhez; fénytompító szerkezetek járművekhez; fényszórók;

nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) fényforrások, különösen lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez,

összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és

fényeffektusok elérésére, különösen szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve

kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására,

fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó

lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények

növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti

alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek;

 UV-lámpák.

 ( 111 )  226.588

 ( 151 )  2018.12.03.

 ( 210 )  M 18 03560
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 ( 220 )  1982.03.24.

 ( 732 )  HAMÉ s.r.o., Kunovice (CZ)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, állati belsőség, hal és baromfikonzervek; Hússűrítmények.

 ( 111 )  226.589

 ( 151 )  2018.11.30.

 ( 210 )  M 18 00798

 ( 220 )  2018.03.12.

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

  

( 546 )

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

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

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek, édességek.

 ( 111 )  226.590

 ( 151 )  2018.11.30.

 ( 210 )  M 18 00550

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 )  Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 111 )  226.591

 ( 151 )  2018.12.10.

 ( 210 )  M 18 00546

 ( 220 )  2018.04.04.

 ( 732 )  Fitpuli Kft., Győr (HU)
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 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   10    Elemzőkészülékek gyógyászati használatra.

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

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

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

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

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

  36    Biztosítási statisztikai szolgáltatások.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; közönségszolgálati szolgáltatások.

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

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  226.592

 ( 151 )  2018.12.13.

 ( 210 )  M 18 00089

 ( 220 )  2018.01.11.

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

 ( 740 )  dr. Székely G. Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok.

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

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  226.593

 ( 151 )  2018.11.30.

 ( 210 )  M 18 01737

 ( 220 )  2018.06.07.

 ( 732 )  CreaSmart Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  226.594

 ( 151 )  2018.11.30.

 ( 210 )  M 18 01735

 ( 220 )  2018.06.07.

 ( 732 )  Ormándlaky Anett, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Sándor, Győr
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( 546 )

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

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

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (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 )  226.595

 ( 151 )  2018.11.30.

 ( 210 )  M 18 01604

 ( 220 )  2018.05.28.

 ( 732 )  Invisus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.596

 ( 151 )  2018.11.30.

 ( 210 )  M 18 01734

 ( 220 )  2018.06.07.

 ( 732 )  Negentropics Mesterséges Intelligencia Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NEGENTROPICS

 ( 511 ) 9    Számítógépes kereső szoftverek; adatbázisok; adatfeldolgozó szoftverek; számítógépes világhálózatokon

történő böngészést lehetővé tevő számítógépes szoftverek; számítógépes programok online adatbázisokhoz való

 hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez.

 35    Keresőoptimalizálás; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; keresőmotor-optimalizációval

kapcsolatos konzultáció; keresőmotoros marketing szolgáltatások; adminisztrációs adatfeldolgozás; üzleti adatok

gyűjtése és rendszerezése; adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások; adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez;

adatfeldolgozás; automatizált adatfeldolgozás; elektronikus adatfeldolgozás; számítógépes adatfeldolgozás;

 adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozó szolgáltatások.

 38    Számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; hozzáférés biztosítása tartalmakhoz, weboldalakhoz és

 portálokhoz; keresőmotorokhoz való felhasználói hozzáférés biztosítása.

 42    Internetes keresők működtetése; internetes keresőmotorok biztosítása; keresőmotor-tervezési szolgáltatások;
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keresőgépek biztosítása adatok megszerzéséhez globális számítógépes hálózaton; keresőmotorok biztosítása

kommunikációs hálózatokon való adatszerzéshez; keresőprogramok, eszközök működtetése; különleges keresési

lehetőségekkel ellátott internetes keresőmotorok biztosítása; adatbányászat; adatmigrációs szolgáltatások;

adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatfeldolgozó készülékek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos

kutatás; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; adatok bevitelére, kiadására,

feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozási programok

írása; adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek

 fejlesztése.

 ( 111 )  226.597

 ( 151 )  2018.11.30.

 ( 210 )  M 18 01732

 ( 220 )  2018.06.07.

 ( 732 )  Negentropics Mesterséges Intelligencia Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes kereső szoftverek; adatbázisok; adatfeldolgozó szoftverek; számítógépes világhálózatokon

történő böngészést lehetővé tevő számítógépes szoftverek; számítógépes programok online adatbázisokhoz való

 hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez.

 35    Keresőoptimalizálás; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; keresőmotor-optimalizációval

kapcsolatos konzultáció; keresőmotoros marketing szolgáltatások; adminisztrációs adatfeldolgozás; üzleti adatok

gyűjtése és rendszerezése; adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások; adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez;

adatfeldolgozás; automatizált adatfeldolgozás; elektronikus adatfeldolgozás; számítógépes adatfeldolgozás;

 adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozó szolgáltatások.

 38    Számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; hozzáférés biztosítása tartalmakhoz, weboldalakhoz és

 portálokhoz; keresőmotorokhoz való felhasználói hozzáférés biztosítása.

 42    Internetes keresők működtetése; internetes keresőmotorok biztosítása; keresőmotor-tervezési szolgáltatások;

keresőgépek biztosítása adatok megszerzéséhez globális számítógépes hálózaton; keresőmotorok biztosítása

kommunikációs hálózatokon való adatszerzéshez; keresőprogramok, eszközök működtetése; különleges keresési

lehetőségekkel ellátott internetes keresőmotorok biztosítása; adatbányászat; adatmigrációs szolgáltatások;

adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatfeldolgozó készülékek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos

kutatás; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; adatok bevitelére, kiadására,

feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozási programok

írása; adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek

 fejlesztése.

 ( 111 )  226.598

 ( 151 )  2018.11.30.

 ( 210 )  M 18 01606

 ( 220 )  2018.05.29.

 ( 732 )  City Fusion Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hargittay és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; hangversenyek, koncertek

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  226.599

 ( 151 )  2018.11.30.

 ( 210 )  M 18 01193

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Diófa Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baglyos Gergely, Budapest

 ( 541 )  Diófa Alapkezelő

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

 ( 111 )  226.600

 ( 151 )  2018.11.30.

 ( 210 )  M 18 00796

 ( 220 )  2018.03.12.

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

 ( 740 )  Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  Kovács Autó

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

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

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

alkatrészei szárazföldi járművekhez; gyűjtőcsövek mint járműkipufogó-rendszerek alkatrészei;

 üzemanyag-befecskendező alkatrészek szárazföldi és vízi járművek motorjaihoz.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

tisztítása; gépjárművek felfüggesztési rendszereinek javítása; gépjárműjavítási szolgáltatások (garázs

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

gépjárművek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; személyszállító gépjárművek karbantartása

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

karbantartása; gépjárművek hűtőrendszereinek javítása és karbantartása; szárazföldi gépjárművekkel kapcsolatos

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

alkatrészeik javítása és karbantartása; gépjárművek karbantartásához és javításához kapcsolódó

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

javítása és karbantartása; kétkerekű gépjárművek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos

információszolgáltatás; kereskedelmi szárazföldi gépjárművekhez tartozó alkatrészek és szerelvények

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

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

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

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

gépkocsik motorjainak és hajtóműveinek tuningolása; gépkocsik elektromos és elektronikus berendezéseinek

 beszerelése; gépkocsik javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információ szolgáltatás.

 ( 111 )  226.667

 ( 151 )  2018.12.11.

 ( 210 )  M 18 01058

 ( 220 )  2018.04.05.

 ( 732 )  Fu Ming, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Bérházak kezelése; biztosításközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; lakások

bérbeadása; lakbér beszedés; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; valutakereskedelem és pénzváltási

 szolgáltatások.

 37    Ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása;

csővezetékek építése és karbantartása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; építés; építési

tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás;

épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés,

épülettömítés; felvonók felszerelése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gyárépítés;

kábelfektetési szolgáltatások; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása;

konyhai felszerelések üzembe helyezése; kőfejtés; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); kútfúrás; külső és

belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; mosás; mosodai szolgáltatások;

nyílászárók beszerelése; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; raktárak építése és javítása;

rozsdamentesítés; ruhajavítás (1); ruhajavítás (2); ruhatisztítás; ruhavasalás (1); ruhavasalás (2); számítógépes

hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; szivattyújavítás; tapétázás; telefonok üzembe helyezése és

javítása; tetőfedő munkák; tűzriasztók felszerelése és javítása; úszómedencék karbantartása; útburkolás; vakolás

[vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése; vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; víz alatti

 építkezés; víz alatti javítások; vízvezeték-szerelés.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások;

egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia;

fodrászat; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai;

manikűr; masszázs; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; szanatóriumi, idősotthoni

szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;

 törökfürdők.

 ( 111 )  226.724

 ( 151 )  2018.12.11.

 ( 210 )  M 18 00035

 ( 220 )  2018.01.08.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.
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 ( 111 )  226.725

 ( 151 )  2018.12.11.

 ( 210 )  M 18 00146

 ( 220 )  2018.01.18.

 ( 732 )  NEO Interactive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  neo interactive

 ( 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).

 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 )  226.726

 ( 151 )  2018.12.11.

 ( 210 )  M 18 00150

 ( 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; eredetmegjelöléssel védett borok.

 ( 111 )  226.727

 ( 151 )  2018.12.11.

 ( 210 )  M 18 00260

 ( 220 )  2018.01.26.

 ( 732 )  Lineaoro Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  226.728

 ( 151 )  2018.12.11.

 ( 210 )  M 18 00248

 ( 220 )  2018.01.25.

 ( 732 )  Total Composite Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Total Composite Solutions

 ( 511 )  12    Automotív járművek; elektromos hajtású járművek; elektromos járművek; elektromos meghajtású

járművek; földi járművek és szállítóeszközök; gépjárművek; hibrid járművek; járművek; járművek részei és

szerelvényei; katonai célokra kialakított járművek; katonai járművek szállításhoz; katonai szállítójárművek;

kerekes járművek; kötélpályás szállítóberendezések és készülékek; légi- és űrjárművek; vízijárművek; légi

járművek; hajók; jachtok; motorcsónakok; motoros jachtok; fejtámlák járművekhez; fejtámaszok járműülésekhez;

gépjármű karosszériák; gépjármű, jármű karosszériák; jármű karosszériák; jármű üléshuzatok [formára szabott];

jármű üléshuzatok [méretre szabott]; járműajtók; járműalvázak; járműburkolatok, huzatok [felszerelt];

járműkarosszéria szerelvények; járműülések; karosszériák gépjárművekhez; karosszérialemezek járművekhez;

kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak; légáram terelők járművekhez; légáram terelők; légi és űrjárművek részei
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és szerelvényei; légterelők járművekhez; lökhárítók járművekhez; lökhárítók ütközői járművekhez; méretre

készült borítók járművekhez; műszerfalak; napellenző csíkok jármű szélvédőkre; spoilerek, légterelő szárnyak

 járművekhez; versenyülések személygépkocsikhoz; vízijárművek részei és szerelvényei.

 17    Műgyantával impregnált szálak, rostok feldolgozóipari felhasználásra; feldolgozatlan karbonszálak, nem

textilipari használatra; karbonszálak nem textilipari felhasználásra; karbonszálas fonalak [nem textilipari célra];

nyers karbonrostok [nem textilipari használatra]; nyers szénszálak; szénszálak ipari használatra; elasztomer

polimerek lapok formájában gyártásban való használatra; elasztomer polimerek tömbök formájában gyártásban

 való használatra.

 40    Fémmegmunkálással és fémek utómunkálataival kapcsolatos szolgáltatások; gépjárművek testreszabása;

gépkocsi-karosszériák és -alvázak egyedi összeszerelése mások számára; hajók gyártása egyéni megrendelésre;

 jachtok gyártása egyéni megrendelésre; szintetikus termékek öntése.

 ( 111 )  226.729

 ( 151 )  2018.12.11.

 ( 210 )  M 18 00262

 ( 220 )  2018.01.25.

 ( 732 )  Patakfalvi Réka 50%, Budapest (HU)

 Flesch Tamás 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Judit Csilla Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  226.730

 ( 151 )  2018.12.11.

 ( 210 )  M 18 00261

 ( 220 )  2018.01.25.

 ( 732 )  Patakfalvi Réka 50%, Budapest (HU)

 Flesch Tamás 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Judit Csilla Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.749

 ( 151 )  2018.12.12.

 ( 210 )  M 18 01563

 ( 220 )  2018.05.23.

 ( 732 )  Pamutboyz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vadnai Bence, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Anyagok fehérneműkhöz; előrajzolt anyagok [hímzéshez]; pamutvászon, karton, kalikó (1); pamutvászon,

karton, kalikó (2); kanavász [szabóvászon]; vászon, kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; kenderszövetek (1);

kenderszövetek (2); kenderszövetek (3); kötött szövetek; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők; lobogók textilből

vagy műanyagból; mintás vászon; műselyem szövetek; nem szőtt textíliák; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék,

pamutanyagok; pamutvászon, karton, kalikó (1); pamutvászon, karton, kalikó (2); párnahuzatok vászonból, ciha;

párnahuzatok, vánkoshuzatok (1); párnahuzatok, vánkoshuzatok (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok (3); szövetek

(1); szövetek (2); szövetek (3); szövetek (4); textilanyagok lábbelikhez; vásznak; zászlók textilből vagy

 műanyagból; zászlófüzérek textilből vagy műanyagból.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; teddyk [alsónemű]; trikó [alsónemű], kombiné; kombinék [alsónemű]; bokszer

alsónadrágok, bokszeralsók; alsószoknyák; izzadságfelszívó alsóruházat; bőrruházat; csecsemőkelengyék,

babakelengyék; baba nadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; fátylak [ruházat];

fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák,

úszódresszek; úszósapkák; ingek; jelmezek; kabátok, dzsekik; kerékpáros ruházat; kezeslábasok [felsőruházat];

készruhák; kézelők [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; kötények [ruházat]; kötényruhák; legging nadrágok,

cicanadrágok; mellények; hálóköntösök, pongyolák; melltartók; muffok [ruházat]; műbőr ruházat;

nadrágleszorítók, pantallók; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); overallok, munkaruhák; nyakkendők;

pizsamák; pólók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; sapkák;

strandruházat; trikók; atlétatrikók; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; tornaruházat; tornadresszek, balett-trikók;

 tornaruházat; zoknik.

 40    Hímzés; mintanyomás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; varrás; ruhák átalakítása;

szitanyomás; mintanyomás; ruhaanyagok szabása; textilanyagok fehérítése; textilanyagok kalanderezése,

mángorlása; textilanyagok kikészítése, appretúrája (1); textilanyagok kikészítése, appretúrája (2); szőrmefestés;

 ruhaanyag festése (1); ruhaanyag festése (2).

A rovat 47 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 24. szám, 2018.12.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3139


		2018-12-27T11:07:43+0100
	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala




