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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

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

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 00918

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  Barsy Henrik, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Weltler Ádám, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Fényszórók; fényszórók járművekhez; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz; fényszórók

 motorkerékpárokhoz; kerékpár fényszórók; lámpák, fényszórók járművekhez.

 12    Szélvédőüvegek járművekhez; szélvédők szárazföldi járművekhez; szélvédők [szárazföldi járművek részei];

szélvédők járművekhez; szélvédők gépkocsikhoz; szélvédők; szélvédő üvegek járművekhez; ablaktörlők,

szélvédőtörlők gépkocsikhoz; ablaktörlők, szélvédőtörlők; ablaktörlők, szélvédőtörlők [járműalkatrészek];

 ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok; ablaktörlő lapát betétek járművek szélvédőihez.

 37    Ablakok javítása; ablakok hőszigetelése; ablakok cseréje; ablakok beszerelése; ablakok karbantartása;

ablakok üvegezése; ablakszerelvények felszerelése; ablaktisztítás; gépjármű ablakok beszerelése; gépjárművek

szélvédőinek felszerelése; járműablakok karbantartása; járműablakok cseréjének megszervezése; járműablakok

cseréje; jármű-pótszélvédők felszerelésének megszervezése; jármű-pótablakok felszerelésének megszervezése;

járműszélvédők cseréjének megszervezése; járművek szélvédőinek cseréje; üveges munkák, üvegezés; üvegezés;

üvegezés felújítása; üvegezés [üvegáruk]; üvegezett épületszerkezetek felszerelése; üvegezési szolgáltatások

építkezési járművekhez; üvegezési szolgáltatások mezőgazdasági járművekhez; védőfilmek felvitele üvegre;

 szélvédők felszerelése; szélvédők javítása.

 ( 210 ) M 18 01155

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő
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 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01156

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01159

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 18 01160

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02069

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  Chameleon Smart Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  Dr. Galgóczi Gergely, 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).

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; 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).

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

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

 ( 210 ) M 18 02099

 ( 220 ) 2018.07.10.

 ( 731 )  Közjegyzői Akadémia Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  16    Könyvek; kézikönyvek; oktatási eszközök; tanítási és oktatási anyagok; hírlevelek; nyomtatott publikációk;

 kézikönyvek.

  40    Könyvkötészet; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások.

 41    Könyvkiadás; oktatás; konferencia-szervezés; szakmai képzés; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatás biztosítása; szemináriumok szervezése és

 lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 18 02111

 ( 220 ) 2018.07.11.

 ( 731 )  Molnár János 50%, Kiskunhalas (HU)

 Gál Gyula 50%, Alsóörs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Tisztítószerek, fertőtlenítőszerek, növényi és bio alapú tisztítószerek.

  35    Tisztítószerek és fertőtlenítőszerek forgalmazása.

 ( 210 ) M 18 02151

 ( 220 ) 2018.07.16.

 ( 731 )  Rácz Krisztián, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő bor.

 ( 210 ) M 18 02320

 ( 220 ) 2018.08.02.

 ( 731 )  Shan Xiaoying, Budapest (HU)

 ( 740 )  Czövek és Deme Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Lábbelik; cipők.

 ( 210 ) M 18 02322

 ( 220 ) 2018.10.04.

 ( 731 )  Dr. Debreceni-NATURMED Kft., Mohács (HU)

 ( 541 ) Dr. Debreceni SULFIGÉL körömgomba ecsetelő

 ( 511 )  1    Kén.

 ( 210 ) M 18 02380

 ( 220 ) 2018.08.08.

 ( 731 )  Pőthe és Virág Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Pólók, sapkák, dzsekik, ruházati termékek.

  39    Utazásszervezés.

  41    Idegenvezetős túrák levezetése; sport, kulturális, szabadidős programok szervezése.

 ( 210 ) M 18 02506

 ( 220 ) 2018.08.28.

 ( 731 )  Suzhou Kunlang Machinery Co., Ltd, Jiangsu Province (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok és hajtóművek (nem szárazföldi járművekhez); tengelykapcsolók és

erőátviteli alkatrészek gépekhez (nem szárazföldi járművekhez); mezőgazdasági eszközök, nem kézzel

működtetett; tojáskeltető gépek; italautomaták; hőpisztolyok, ragasztópisztolyok, szórópisztolyok, szögbelövő

pisztolyok, kapocsbelövő pisztolyok; csavarhúzók, kalapácsok; fúrók, fúróprések; vágógépek, fűrészek;

csiszolók, polírozók; csiszolók; csavarók; gyalugépek; routerek; gravírozó gépek; simító gyalu; elektromos

konyhai gépek; elektromos emelők; fafordító esztergapadok; tűzőgépek; elektromos simító; fal hornyolók;

lemezvágók; betonvibrátorok, elektromos ollók; betonkeverők, bontási megszakítók, szegverő berendezések,

tömörítő gépek; döngölő gépek; fahasító gépek; sűrített levegővel működő szerszámok; levegővel működtetett

zsírelosztó; légsűrítő gépek; famegmunkáló gépek; elektromos pázsitkezelő- és kerti szerszámok, amelyek

szivattyúk, nagynyomású mosók, porszívók; fúvógépek, elektromos hegesztőkészülékek; fűkaszák, sövénynyírók,

fűnyírók, fűszegély nyírók, aprítógépek, láncfűrészek; mezőgazdasági gépek; talajlazító gépek; vetőgépek;

motoros kapák; csővágók; generátorok; motorok nem szárazföldi járművekhez; dízelmotorok, gőzgépek,

csapágyak; rotorok és sztátorok; szénkefék; elszívó ventillátorok; villás targoncák; inverterek; elektromos

kéziszerszám kiegészítők, amelyek fúrófejek, szerszámbetétek, router betétek, csavarhúzóbetétek, lyukfűrészek,

 fúrókoronák, fűrészlapok, köszörűkövek, csiszolókorongok, csiszolólapok, fényezőlapok, vágólemezek.

8    Kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák; kézzel

működtetett kéziszerszámok; fúrók; csavarhúzók; kalapácsok; fűrészek; kulcsok; fogók; routerek; vágók;

bilincsek; tengelyek; vésők; gyaluk; szegezők; tűzőgépek; szerszámtáskák; szerszámtartók; tűzőgépek; kapcsok;

drótcsupaszítók; reszelők; fogók; szegecselő kalapácsok; szegecselő gépek; vakolókanalak; lapátok;

imbuszkulcsok; csavarkulcsok; kézi krimpelőfogók; kapocs húzók; satuk; lánc blokkok; henger kefék; festőecset;

mezőgazdasági szerszámok; kézi emelők; kerti szerszámok; vágógépek; pázsitgereblyék; fűnyírók; gyepszélezők;

kézi csiszolóeszközök; ragasztópisztolyok; kések; élező eszközök; fúrók; köszörűkövek; metszőkések;

 vágókorongok; polírozó korongok; élező korongok; fűrészlapok; élező kerekek.

9    Tudományos, hajózási, földmérő, fényképészeti, filmfelvevő, optikai, súlymérő, mérő, jelző, ellenőrző

(felügyelő), gyűjtő, életmentő és oktató készülékek és műszerek; készülékek és eszközök villamos energia

vezetéséhez, átkapcsolásához, átalakításához, szabályozásához vagy ellenőrzéséhez; hangok vagy képek

felvételére, továbbítására vagy reprodukálására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, érme által

működtetett készülékek mechanizmusa; pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; szoftverek; tűzoltó készülék; hanglemezek; CD-k; DVD-k és más digitális adathordozók;

biztonsági készülékek és eszközök baleset vagy sérülés megelőzéséhez, védő maszkok, biztonsági csizmák,

védőszemüvegek, biztonsági ruházat, védősisakok, biztonsági kesztyűk, visszaverő mellény; súlymérő eszközök

és berendezések, elektronikus mérlegek, mérőeszközök és berendezések, nyomásmérő; mérőszalagok,

vízmértékek, lézerszintmérők, tolómérők, digitális multiméterek, bilincsmérők, mérővezetékek; légzőmaszkok,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 3. szám, 2019.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M235



hegesztőmaszkok; térdvédők, füldugók; akkumulátor csomagok, elemtöltők, elektromos kábelek; áramátalakítók,

elektromos vezetékek, elektromos kapcsolók, elektromos csatlakozók és aljzatok, kommutátorok, elektromos

relék, elektromos kapcsolók fedlapjai, áram egyenirányítók, fedelek elektromos csatlakozókhoz, szabályozók,

 elektromos zárak.

 35    Hirdetési szolgáltatások; könyvelés; import-export ügynökségek; értékesítés; online értékesítés; értékesítési

promóciós szolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; kereskedelmi vagy reklámcélú

vásárok szervezése; vásárlási megrendelések ügyintézése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

asszisztencia üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzletvezetési konzultáció; költöztető szolgáltatás

vállalkozások számára; üzleti engedélyezés; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése;

konzultáció személyzeti kérdésekben; irodai tevékenységek; információk számítógépes adatbázisokba való

 rendezése.

 ( 210 ) M 18 02549

 ( 220 ) 2018.09.03.

 ( 731 )  PARK Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss és Lányi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek, folyóiratok, könyvkötészeti termékek; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 18 02583

 ( 220 ) 2018.09.05.

 ( 731 )  Expert Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Orsolya Stefánia 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.

 ( 210 ) M 18 02626

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  Lenner Ádám, Kesznyéten (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Képeslapok, könyvek, tasakok.

  25    Baseball sapka, dzsekik, pólók.
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  28    Ajándéktárgyak, sportcikkek és felszerelések.

 ( 210 ) M 18 02627

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  CENC Civil Engineering Company Kft., Pécs (HU)

  
( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02628

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  Foody Product Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kenyér, krémek, keksz, csokoládé, csokoládés készítmények, péksütemények, cukrászsütemények,

 fűszerek, chipsek, krékerek, sós és ízesített snack termékek.

 ( 210 ) M 18 02632

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  Jussó International Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tejhelyettesítő termékek.

 ( 210 ) M 18 02634

 ( 220 ) 2018.09.11.

 ( 731 )  Rextra Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) NOVACORD

 ( 511 )   44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02638

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.

  41    Kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás.
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 ( 210 ) M 18 02640

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  Café Loyola Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Iván Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 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.

 ( 210 ) M 18 02643

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Medgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

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

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (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).

 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).

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai (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).

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

 falikárpitok (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).

 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 3. szám, 2019.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M238



 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 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).

 ( 210 ) M 18 02652

 ( 220 ) 2018.09.12.

 ( 731 )  TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., Jeruzsálem (IL)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kevesebb migrén, több megélt pillanat

 ( 511 )   16    Migrén kezelésével kapcsolatos nyomtatott anyagok.

  41    Migrén kezelésére vonatkozó információ biztosítása.

 ( 210 ) M 18 02663

 ( 220 ) 2018.09.12.

 ( 731 )  Allee Center Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) allee ÉLMÉNYSÉTÁNY ÚJBUDÁN

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02680

 ( 220 ) 2018.09.13.

 ( 731 )  Sobel Péter 50%, Budapest (HU)

 Korner Gerold Ilan 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ingatlancápák

 ( 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 02682
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 ( 220 ) 2018.09.13.

 ( 731 )  Tömböly Tamás, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Juránovics Károly, Győr

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02686

 ( 220 ) 2018.09.14.

 ( 731 )  Károly Anna, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek, kozmetikumok.

  35    Bolti- és on-line kereskedelem, bolt-hálózat.

  41    Szakmai rendezvények, oktatás, klubszervezési tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 02689

 ( 220 ) 2018.09.14.

 ( 731 )  FGSZ Zrt., Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás csővezetéken.

 ( 210 ) M 18 02690

 ( 220 ) 2018.09.14.

 ( 731 )  FGSZ Zrt., Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás csővezetéken.
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 ( 210 ) M 18 02691

 ( 220 ) 2018.09.14.

 ( 731 )  FGSZ Zrt., Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás csővezetéken.

 ( 210 ) M 18 02711

 ( 220 ) 2018.09.17.

 ( 731 )  Artchivum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  László Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Artchivum

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02723

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  Q Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 ) Nitrofurantoina arena

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerek; antibakteriális gyógyszerek; gyógyszerek

humángyógyászati használatra; a húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti

 készítmények.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 02724

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  Q Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 ) Nitrofurantoin arena

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerek; antibakteriális gyógyszerek; gyógyszerek

humángyógyászati használatra; a húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti

 készítmények.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 02725

 ( 220 ) 2018.09.18.
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 ( 731 )  Q Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 ) Nitro arena

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerek; antibakteriális gyógyszerek; gyógyszerek

humángyógyászati használatra; a húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti

 készítmények.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 02726

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  Reál Védjegyhasznosító Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Oppenheim 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).

 ( 210 ) M 18 02728

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  Reál Védjegyhasznosító Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Reál alfa

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 02733

 ( 220 ) 2018.09.17.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 02761

 ( 220 ) 2018.09.20.

 ( 731 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

 43    Étel házhoz szállítása; partiszerviz; vendéglátóipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások;

 étkeztetés.

 ( 210 ) M 18 02772

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  Ács Ferenc, Gyál (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; táplálkozási kiegészítők; vitaminkészítmények ételkiegészítők

 formájában; porított, gyümölcs ízesítésű étrend-kiegészítő italkeverékek.

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

 41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás;

 sportszolgáltatások; sporttevékenységek; sport- és fitneszszolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02775

 ( 220 ) 2018.09.19.

 ( 731 )  Magyar Tünde, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Címkék; textilek digitális nyomtatáshoz; textilek és textilhelyettesítők.

 25    Alkalmi öltönyök; állatbőrből készült ruhák; alsóingek, trikók; alsóruházat; bőrmellények; bőrkabátok;

bőrdzsekik; bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bundák, szőrmekabátok; derékszíjak, övek; düftin kabátok;

egyenruhák; esőálló ruházat; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi

kabátok; férfi öltönyök; férfi ruházat; hétköznapi, utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hivatalos viselet;

horgászcipők; horgászingek; horgászmellények; ingek; ingek legombolt gallérral; kabátok nőknek; kabátok,

dzsekik; kesztyűk; kezeslábasok; mellények; női alkalmi ruhák; női felsőruházat; női kosztümök; női ruhák;

 öltönyök férfiak részére.

  35    Hirdetés és reklámozás.

 ( 210 ) M 18 02777

 ( 220 ) 2018.09.20.

 ( 731 )  Liza Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) Liza Snack

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

  30    Snack ételek (sertésbőr alapú-); rizs; lisztek és más gabonakészítmények.
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 ( 210 ) M 18 02778

 ( 220 ) 2018.09.20.

 ( 731 )  Liza Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

  30    Snack ételek (sertésbőr alapú-); rizs; lisztek és más gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 18 02816

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  VL-Euro Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok; reklámújság.

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; vegyi áru, háztartási tisztítószerek és

háztartási kellékek kiskereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

 nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámlevél szolgáltatás.

  41    Reklámújság terjesztése; újságok előfizetése.

 ( 210 ) M 18 02817

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  Szűcs Áron Tamás, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) REAL PEOPLE BY AARON

 ( 511 )  14    Amulettek (ékszerek); apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; cipődíszek nemesfémből; díszek (ékszerek);

dísztűk; ékszerek; fülbevalók; gyűrűk (ékszerek); karkötők (ékszerek); kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek;

láncok (ékszerek); mandzsettagombok; medalionok (ékszerek); melltűk, brossok [ékszerek]; brossok (ékszerek);

 nyakkendőtűk; nyakkendőtűk (csiptetősek); nyakláncok (ékszerek); órák; tűk (ékszerek).

 18    Ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szemellenzők [hámok]; szíjak

bőrből; táskák, hátizsákok táborozóknak; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; utazókészletek

[bőráruk]; útitáskák; vadásztáskák [vadászkellékek]; vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; konferencia

mappák; kruponbőrök; kulcstartó tokok; lánchálós erszények; marhabőrök; moleszkin [bőrutánzat]; motorizált

bőröndök; műbőr; névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók; nyakörvek állatoknak; oldalhordozó táskák

csecsemők hordozására; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; poggyász; poggyászcímke tartók;

randsei-ek [japán iskolatáskák]; ruhák állatoknak; bőr címkék; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban;

bőröndök; bőröndök kerekekkel; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőr pórázok; bőrszíjak; bőrszíjak katonai

felszerelésekhez; bőr vállszíjak [hevederek]; dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; dobozok vulkánfíberből;

ernyők, esernyők; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; gyerekhámok; gyűrűk esernyőkhöz; hámok

állatoknak; hátizsákok, hátitáskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hitelkártyatartók

 [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; kalapdobozok bőrből; kantárak [hámok]; kecskebőr, sebvó.

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

 ( 210 ) M 18 02818

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  Halász Viktor, Kiskunhalas (HU)

 Magyari Bernadett, Kiskunhalas (HU)
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 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Állatápolási készítmények.

  31    Kutya jutalomfalatok; kutyaeledel; kutyaitalok; tápkészítmények kutyáknak.

  41    Kutyákkal való bánás oktatása; kutyák kiképzése; állatidomítás, kiképzés.

 ( 210 ) M 18 02819

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  EvoClean Kft., Diósd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Kültéri tisztító és takarító berendezések; beltéri tisztító és takarító berendezések; ipari takarítógépek

alkatrészek ipari tisztítógépekhez; tartozékok ipari tisztítógépekhez; porszívók ipari célokra; ipari tisztítógépek;

ipari tisztítógépek [porszívók]; ipari porszívógépek tisztításhoz; ipari padlótisztító gépek [porszívók]; elektromos

porszívók ipari használatra; kereskedelmi és ipari porszívók; ipari tisztítógépek; tisztítógépek textilekhez;

elektromos magasnyomású tisztítógépek; tisztítógépek és berendezések, elektromos; nagynyomású sugarat

alkalmazó ipari tisztítógépek; padlómosó gépek; padlósúroló gépek; padlótisztító gépek; ipari padlótisztító gépek;

alkatrészek ipari padlótisztító gépekhez; tartozékok ipari padlótisztító gépekhez; seprőgépek; ipari seprőgépek;

 alkatrészek ipari seprőgépekhez; tartozékok ipari seprőgépekhez.

 35    Ipari tisztítógépek kiskereskedelme; ipari tisztítógépek online kiskereskedelme; ipari tisztítógépek

nagykereskedelme; ipari tisztítógépek online nagykereskedelme; ipari tisztítógépek tartozékainak

kiskereskedelme; ipari tisztítógépek tartozékainak online kiskereskedelme; ipari tisztítógépek tartozékainak

nagykereskedelme; ipari tisztítógépek tartozékainak online nagykereskedelme; ipari tisztítógépek alkatrészeinek

kiskereskedelme; ipari tisztítógépek alkatrészeinek online kiskereskedelme; ipari tisztítógépek alkatrészeinek

 nagykereskedelme; ipari tisztítógépek alkatrészeinek online nagykereskedelme.

  37    Ipari tisztítógépek bérbeadása; ipari tisztítógépek szervizelése.

 ( 210 ) M 18 02820

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  Bagoly Zsolt, Bogád (HU)

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

 ( 541 ) BAGOLY-VILL

 ( 511 )   35    Kiskereskedelmi szolgáltatások villamossági és elektronikai cikkekkel kapcsolatban.

 37    Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; épületvillamossági, elektronikai kivitelezési

szolgáltatások; építési területek szintezése; építési területek elegyengetése; építési területek előkészítése; telkek,

építési területek megtisztítása; földkiemelés; földfelszín helyreállítása; földmozgatási munkák; földtömörítés,

 talajszilárdítás; építőipari szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02824

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  Vivir Tourism Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott

marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési és reklámszolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és

filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás] Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló

programok igazgatása; statisztikák összeállítása; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások

hirdetési célokból; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálókhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével; üzenetek küldése.

 39    Autóbuszkölcsönzés; autókölcsönzés; autómegosztási szolgáltatások; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz;

hajóutak szervezése; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással

kapcsolatban; információszállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák,

társasutazások szervezése; közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; sofőrszolgáltatás;

szállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz; szállítási ügynökség;

 taxiszolgáltatások; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; üzenet kézbesítés; versenyautók kölcsönzése.

 ( 210 ) M 18 02825

 ( 220 ) 2018.09.26.

 ( 731 )  Shenzhen Gonghe Investment Development Co., Ltd., Shenzhen (CN)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Pohárszékek, ebédlőszekrények; bútorok; ruhafogasok, ruhaakasztók, vállfák; komódok, fiókos szekrények;

fémbútorok; tálalószekrények; csomagolótartályok műanyagból; háztartási szikrafogók; asztalok fémből;

hirdetőtáblák; ételdíszek műanyagból; bútorszerelvények, nem fémből; bútorajtók; reluxa, velencei róló;
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gardróbok, gardrób szekrények; tükrök (ezüstözött üveg); gardróbszekrények; árubemutató állványok;

 asztallapok; egyedileg készített konyhabútorok.

 ( 210 ) M 18 02827

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) NATURTEX

 ( 511 )  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).

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai (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).

 ( 210 ) M 18 02846

 ( 220 ) 2018.10.01.

 ( 731 )  DER PUNKT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tomori Péter ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) RUGÓGYÁR GALÉRIA

 ( 511 )   15    Festmények.

  35    Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások.

  41    Kulturális célú kiállítások.

 ( 210 ) M 18 02849

 ( 220 ) 2018.10.01.

 ( 731 )  Nyírségi Segítő Kéz Alapítvány, Kálmánháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

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).

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

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
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 fűszeres mártások; fűszerek; jég (fagyott víz).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 02857

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Szabó György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

 ( 541 ) Piros Mogyorós

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, édességek készítésére szolgáló készítmények,

 csokoládékészítés.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 18 02858

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diabetikus kenyér; cukrászati gyógytermékek; diétás élelmiszerek.

 30    Lisztek és más gabonakészítmények; gabonaszeletek; búzaliszt alapú készítmények; kukoricaliszt alapú

készítmények; zab alapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér; kalácsok;

cukrászsütemények; tésztafélék; süteményekhez való tészta; süteményporok; pudingok; kétszersültek; kekszek;

müzli; szendvicsek; pizza; totilla; gabona alapú snack ételek; diétás gabonakészítmények; sütésre szolgáló

 anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; élesztő; sütőpor; zsemlemorzsa.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése;

 piackutatás; reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; áruminták terjesztése.

 ( 210 ) M 18 02859

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diabetikus kenyér; cukrászati gyógytermékek; diétás élelmiszerek.

 30    Lisztek és más gabonakészítmények; gabonaszeletek; búzaliszt alapú készítmények; kukoricaliszt alapú

készítmények; zab alapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér; kalácsok;

cukrászsütemények; tésztafélék; süteményekhez való tészta; süteményporok; pudingok; kétszersültek; kekszek;

müzli; szendvicsek; pizza; tortilla; gabona alapú snack ételek; diétás gabonakészítmények; sütésre szolgáló

 anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; élesztő; sütőpor; zsemlemorzsa.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése;

 piackutatás; reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; áruminták terjesztése.
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 ( 210 ) M 18 02860

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; gabonaszeletek; búzaliszt alapú készítmények; kukoricaliszt alapú

készítmények; zab alapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér; kalácsok;

 cukrászsütemények; tésztafélék; diétás gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 18 02862

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  KÉSZ-Ventus Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Szokolay Fanny, Szeged

 ( 541 ) Váljunk az építőipar autóiparává!

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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).

 ( 210 ) M 18 02866

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  STELLA Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; hajmosószerek; fogkrémek.

 ( 210 ) M 18 02868

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Li Li, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 02871

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Nyakas Erik, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklám-és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; hirdetési-és reklámszolgáltatások;

reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; árösszehasonlító szolgáltatások; cégek

(éttermek) bemutatása az interneten és egyéb média felületen; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi

médián keresztül biztosítva; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével; reklámozás;

kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus

 médiában.

 41    Blogírási szolgáltatások; fényképészet; filmek gyártása online; elérhető elektronikus publikációk; online

nem letölthető videók biztosítása; szórakoztatás; szövegek kiadása; versenyek szervezése (oktatás vagy

szórakoztatás); hang-és videó anyagok készítése; bejegyzések szerkesztése és publikálása elektronikus formában

az internet; szabadúszó újságírás; elektronikus szövegek megjelentetése; szövegek és nyomtatott anyagok

 elektronikus megjelentetése az interneten.

 43    Bár szolgáltatások; éttermek; gyorséttermek; étkezdék; kantinok; büfék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek;

 vendéglátóipar; személyre szabott étrendtervezési szolgáltatások weboldalon keresztül.

 ( 210 ) M 18 02873

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Bácsi Sándor 20%, Budapest (HU)

 Rota Ferenc Francesco 80%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros zenei CD-k és DVD-k.

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; éjszakai klubok; előadóművészek szolgáltatásai;

élő előadások bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; lemezlovas [dj] szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szórakoztatási

szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; zenei szövegek, dalok kiadása;

 multimédiás anyagok online kiadása.

 ( 210 ) M 18 02898

 ( 220 ) 2018.10.05.

 ( 731 )  NAXEL Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Erősítő és kondicionáló edzés, fitnesz; edzőtermi szolgáltatás, edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok,

 egészség - fitnesz tréning.

 44    Masszázs, kozmetika, manikűr, pedikűr, szolárium; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 részére.

 ( 210 ) M 18 02900

 ( 220 ) 2018.10.08.

 ( 731 )  Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

berendezések; 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02902

 ( 220 ) 2018.10.08.

 ( 731 )  MIOSZ az Ingatlanszakmáért Szolgáltató Szövekezet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szokolovszki Anikó egyéni ügyvéd, Csömör

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 18 02911

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Keringatlan Kereskedelmi Ingatlanfejlesztő és Kezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) "SUGÁR"

 ( 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).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 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).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02912

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Mystery Hotel Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások;

utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; kirándulások szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások

szervezése; üdülésszervezés; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;

utazási információ biztosítása; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online

 rendelkezésre bocsátása.

 41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching(tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,

lebonyolítása, idegenvezetés túrák levezetése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése,

sportfelszerelések kölcsönzése, a jármüvek kivételével; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények

üzemeltetése, szabadidő tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások,

szemináriumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, varieté-előadások bemutatása,

szépségversenyek szervezése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), üdülőtáborok szolgáltatásai, táboroztatás, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02913

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Mystery Hotel Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rezes 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).

 41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching (tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,

lebonyolítása, idegenvezetés túrák levezetése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése,

sportfelszerelések kölcsönzése, a jármüvek kivételével; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények

üzemeltetése, szabadidő tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások,
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szemináriumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, varieté-előadások bemutatása,

szépségversenyek szervezése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), üdülőtáborok szolgáltatásai, táboroztatás, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02914

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Mystery Hotel Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; egészségklub szolgáltatások szervezése és lebonyolítása,

sport edzőtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek

kivételével; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szórakoztatási szolgáltatások,

 üdülőtáborok szolgáltatásai, zenei produkciók, partik szervezése, spa-wellness szolgáltatások.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 44    Wellness szolgáltatások, egészségfürdő szolgáltatások, vízi terápia, vízi relaxáció, vízi testkezelés,

törökfürdők, orvosi szolgáltatások, kozmetikai szolgáltatások, testkezelések, aromaterápiás szolgáltatások,

fodrászszalonok, manikűrszolgáltatások, masszázs, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szolárium

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02915

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Mystery Hotel Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rezes 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).

 41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching(tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,

lebonyolítása, idegenvezetés túrák levezetése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése,

sportfelszerelések kölcsönzése, a jármüvek kivételével; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények

üzemeltetése, szabadidő tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások,

szemináriumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, varieté-előadások bemutatása,

szépségversenyek szervezése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), üdülőtáborok szolgáltatásai, táboroztatás, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02982

 ( 220 ) 2018.10.13.

 ( 731 )  Gastrotech Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italokhoz; szörpök [alkoholmentes italok];

szörpök/szirupok italok készítéséhez; limonádé szirupok; szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok

gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szirup

sűrítmények alkoholmentes italok készítéséhez; szirup sűritmények gyümölcsízű italok készítéséhez; szirup

 sűrítmények ízesített ásványvizek készítéséhez; szirup sűrítmények üdítőkhöz.

 35    Szörpök kiskereskedelme; szörpök nagykereskedelme; szirupok kiskereskedelme; szirupok

 nagykereskedelme; szirupok, sűrítmények kiskereskedelme; szirupok, sűrítmények nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 03000

 ( 220 ) 2018.10.16.

 ( 731 )  GNAT Ipari és Kereskedelmi Kft., Mogyoród (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fémablakok, fémajtók és egyéb fémkeretes nyílászárók.

  24    Szúnyoghálók, szúnyoghálóval ellátott nyílászárók.

 ( 210 ) M 18 03006

 ( 220 ) 2018.10.16.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

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

 ( 541 ) KARAVÁN ARANY

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 18 03035

 ( 220 ) 2018.10.17.

 ( 731 )  Alienline Kft., Szeged (HU)

  ( 546 )

 ( 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.

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.

  38    Távközlés.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 210 ) M 18 03185

 ( 220 ) 2018.10.29.

 ( 731 )  ROS Retail Outlet Shopping GmbH, Bécs (AT)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; szervezési tanácsadás

bevásárló központok és kiskereskedelmi üzletek szervezetének és igazgatásának optimálissá tételére vonatkozóan;

üzleti igazgatás; irodai munkák; vállalatigazgatás üzleti egységek, bevásárlóközpontok és bevásárló utcák

vonatkozásában; bevásárlóközpont szolgáltatásai, nevezetesen bevásárlóközpont igazgatás és marketing;

bevásárlóközpont napi folyamatainak és támogató szolgálatainak megszervezése és koordinációja, nevezetesen

reklámrendezvények szervezése és rendezése; tervezés (segítségnyújtás) kiskereskedelmi üzletek és bevásárló

központok és komplexumok ügyvezetésénél; kiskereskedelmi piaci elemzések készítése; üzleti konzultációs

szolgáltatások termékek kiskereskedelmi értékesítésének és elosztásának terén; reklámszövegek publikálása;

segítségnyújtás (tervezés) a vállalatvezetésnél és tanácsadás vállalatvezetési kérdésekben kiskereskedelmi üzletek

és kereskedelmi vállalatok, központok és komplexumok számára; ügyfelek keresése és megtartása postai úton

(mailing) folytatott reklámozás révén; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; eladás és eladásösztönző

programok szervezése, lebonyolítása és felügyelete, nevezetesen reklámintézkedések tervezése és lebonyolítása;

reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; divatbemutatók szervezése és rendezése reklám- és eladás

támogatói célokra; nyomdai termékek kiadása (elektronikus formában is), reklámcélra; rádiós reklámozás;

kirakatrendezés; reklámterjesztés; reklámszövegek írása; üzletegységek, üzletközpontok és üzletházak

reklámozása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámlevél szolgáltatás; termékminták,

áruminták terjesztése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; terjesztés

(reklámanyag -); hivatali megrendelések feldolgozása; üzletvezetés kereskedelmi egységek és bevásárló

központok számára; termékek és szolgáltatások bemutatása; promóciós, reklám célú árubemutatás; kereskedelmi

ügyletek közvetítése és megkötése, e-commerce keretében is; kereskedelmi és gazdasági szerződések intézése, az

interneten keresztül is; eladási, értékesítési promóciók; üzleti egységek, bevásárlóközpontok és bevásárló utcák

termékeivel kapcsolatos eladásösztönzés; kiskereskedelmi szolgáltatások ruházati cikkekkel, cipőkkel és

divatkiegészítökkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások lakás-, fürdőszoba- és ágytextíliákkal, valamint

ágyneműkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások táskákkal, kézitáskákkal, pénztárcákkal és

bőrruhákkal, valamint bőrkesztyűkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások ékszerekkel,

divatékszerekkel és órákkal kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások sportszerekkel és sportcikkekkel

kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások drogéria- és illatszerárukkal kapcsolatban kiskereskedelmi

szolgáltatások bútorokkal és (lak)berendezési tárgyakkal kapcsolatban kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai

kellékekkel és porcelánárukkal, üvegárukkal evőeszközökkel, fazekakkal és serpenyőkkel kapcsolatban;

kiskereskedelmi szolgáltatások szemüvegekkel, napszemüvegekkel és optikai cikkekkel kapcsolatban

kiskereskedelmi szolgáltatások a következőkkel kapcsolatban: csecsemő- és gyermekruhák, játékok

csecsemőknek, kisgyermekeknek és gyermekeknek, gyerekkocsik és sportkocsik, etetőszékek, gyerekülések,

biztonsági baba- és gyerekülések gépkocsikba, higiéniai cikkek csecsemőknek és kisgyermekeknek, bébiételek és

kisgyermekeknek készült ételek, valamint csecsemőfigyelő adó-vevők; kiskereskedelmi szolgáltatások kemping-

 és kiránduló felszerelésekkel kapcsolatban; értékesítési és kereskedelmi ajánlatok összeállítása vásárlók számára.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlanok bérbeadása, kölcsönzése és lízingelése; üzlethelyiségek és boltok bérbeadása és

haszonbérbe adása; ingatlantervezetek pénzügyi fejlesztése; építtetői szolgáltatások, nevezetesen tervezett

építkezések pénzügyi előkészítése; bérházak kezelése; ingatlanügynökség; ingatlantulajdon kezelés;
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tőkebefektetés, tőkeberuházás; pénzügyi menedzsment; értékutalványok kibocsátása, különösen ajándék- és

 vásárlási utalványok vonatkozásában.

 41    Szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális, sport és/vagy szórakoztató rendezvények

tervezése, szervezése és rendezése; élő előadások bemutatása; bálok, sorsjátékok, szépségversenyek, szórakoztató

 show-k és vetélkedők (oktatás és szórakoztatás) rendezése.

 ( 210 ) M 18 03277

 ( 220 ) 2018.11.07.

 ( 731 ) ASIA Center Ingatlanforgalmazó, Bérbeadó, Hasznosító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

hirdetőtáblák bérbeadása; bevásárlóközpontok üzleti működtetése mások számára; marketing promóciós

rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; rendezvények, kiállítások, vásárok és

 bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; árusító standok bérbeadása.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); ingatlanmenedzsment; vagyonkezelés, ingatlankezelés; ingatlanügyletek;

ingatlan befektetések; ingatlan adminisztráció; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlankezelési szolgáltatások;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan bérbeadás, lízing; kereskedelmi ingatlankezelés; ingatlanok

bérbeadásának ügyintézése; bevásárlóközpontokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; irodahelyiségek

bérbeadása; helybérlet bevásárlóközpontokban; üzlethelyiségek bérbeadása, lízingje; kereskedelmi épületek

 bérbeadása.

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

 szolgáltatás); ingatlanok karbantartása; kereskedelmi ingatlanok építése; ingatlanépítés.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás); raktár bérbeadás; parkolóhelyek bérbeadása.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); szabadidős létesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális célú rendezvények

szervezése; élő, szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;

 szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése.

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

 valamennyi szolgáltatás) bár szolgáltatások; vendéglátóipar; gyorséttermek.

 ( 210 ) M 18 03280

 ( 220 ) 2018.11.06.

 ( 731 )  Vörös Géza, Héreg (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Róbert, Budapest

  

( 546 )

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

 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].

 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.

 ( 210 ) M 18 03317

 ( 220 ) 2018.11.09.

 ( 731 )  Tar Zoltán, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan építés; közművek építése; építési szolgáltatások; lakások építése

megrendelésre; építési munka felügyelete; építési területek előkészítése; épület karbantartás és javítás; vízvezeték

szerelés; tetők szerelése; ácsmunkák; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; asztalosmunkák; mélyépítési

munkák; állványzat felállítása magas- és mélyépítési munkákhoz; zsaluzat felállítása magas és mélyépítési

 munkákhoz.

 ( 210 ) M 18 03444

 ( 220 ) 2018.11.19.

 ( 731 )  IDAN CAPITAL GROUP Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Orsolya ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 méz, melaszszirup.

 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 03537

 ( 220 ) 2018.11.27.

 ( 731 )  Pekker György, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szűrők és reflektorok.

 11    Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák nem orvosi célokra és a barnító készülékek részei,

 beleértve szűrők és reflektorok.

 44    Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások;

 szolárium szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03577

 ( 220 ) 2018.12.03.

 ( 731 )  Schweichkhardt György, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) "marolli"

 ( 511 )   29    Gesztenye alapú kenhető krémek.

  30    Tejet tartalmazó gesztenye alapú krémek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 03580

 ( 220 ) 2018.12.03.

 ( 731 )  UVSE Vízilabda Sportegyesület, Budapest, Margitsziget (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Kerámiából készült emléktárgyak, bögrék, plakettek.

  28    Edzőfelszerelések, labdák.

  41    Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismertetési tevékenység, sportrendezvények szervezése.

  44    Egészségmegőrző, betegség-megelőző, rehablitációs tevékenység.

 ( 210 ) M 18 03588

 ( 220 ) 2018.12.01.

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felsőlajos (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Mirror

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 19 00081

 ( 220 ) 2019.01.15.

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

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; színezékek, színezőanyagok;

 hígítók; bevonóanyagok, maróanyagok; zománcok.

A rovat 84 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  226.979

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 02807

 ( 220 )  2018.09.25.

 ( 732 )  Bolfán Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gilly András, Budapest

 ( 541 )  PICARD

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.980

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 03739

 ( 220 )  2018.12.16.

 ( 732 )  GOTAXI SOLUTION Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; reklámeszközök tervezése és

 formatervezése; reklámanyagok terjesztése; reklámterjesztés.

  39    Szállítás; taxi szolgáltatások; taxifuvarozás (személyfuvarozás); sofőrszolgáltatás.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 18 01697

 ( 220 ) 2018.06.04.

 ( 731 )  Social Guru Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Marketing szolgáltatások; promóciós marketing; üzleti marketing szolgáltatások; marketing kampányok;

célzott marketing; digitális marketing; online reklám- és marketingszolgáltatások; marketingügynökségi

szolgáltatások; reklámozás, marketing és promócióskonzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; marketing információk szolgáltatása; marketingstratégiák

kidolgozása és kivitelezése; videofelvételek készítése marketing célokra;hangfelvételek gyártása marketing

célokra; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklámozási szolgáltatások;

reklámügynökségi szolgáltatások; reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása; reklámozáshoz

kapcsolódóüzleti segítségnyújtás; vállalatok promóciója [reklámozás]; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; online reklámozás; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklámozási és

marketing-szolgáltatások közösségi médiánkeresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások

kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklámozás előkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; grafikus reklámozási szolgáltatások; reklámcélú forgatókönyvírás;reklámszövegírás; reklámlogók

tervezése; reklámkiadványok tervezése; reklámfilmek készítése; videofelvételek készítése reklámcélokra; rádiós

reklámok készítése; hangfelvételek készítése reklámcélokra; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás

ésnépszerűsítés]; arculattervezés és márkaépítés természetes személyek számára; közszereplő, ismert személy

menedzsment, personal branding;üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; vállalati identitással

kapcsolatos szolgáltatások,arculattervezés; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához;

személyzeti menedzsment reklámozási célokra; menedzsment támogatás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjéhez; szervezetfejlesztéshez kapcsolódószolgáltatások; vállalatok szervezeti felépítéséhez

 kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások.

 41    Szórakoztatás; filmgyártás; videoszórakoztatás; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;

video formátumú szórakoztatás létrehozásához kapcsolódó szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások,

nevezetesen multimédiás tartalom vagyinformációk szolgáltatása az Interneten és (vagy) más kommunikációs

hálózatokon keresztül; digitális video-, audio- és multimédiás kiadói szolgáltatások; on-line digitális kiadói

 szolgáltatások.

 42    Grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; logók tervezése vállalati

 arculathoz;honlaptervezési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások; honlapfejlesztési szolgáltatások.

 ( 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 készítmények alvászavarok kezelésére; gyógynövényi adalékok gyógyászati célokra,

étrend-kiegészítők, gyógyszerek alvászavarok kezelésére; macskagyökér kivonatot tartalmazó készítmények

 gyógyászati célokra, macskagyökér kivonatottartalmazó étrendkiegészítők, gyógyszerek.
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A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  217.109

 ( 151 )  2018.12.12.

 ( 210 )  M 14 03299

 ( 220 )  2014.10.31.

 ( 732 )  Laudisz József, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Káposztás Zoltán, dr. Káposztás Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PERFECT PLATINUM

 ( 511 )  3    Mosószerek; kozmetikumok; háztartási mosószerek, mosogatószerek.

 ( 111 )  226.682

 ( 151 )  2018.12.05.

 ( 210 )  M 17 02964

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Sipos Sólyom Tamás, Taszár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi 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).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  226.686

 ( 151 )  2018.12.06.

 ( 210 )  M 17 01601

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  ORSLIZER

 ( 511 )  29    Előhűtött és fagyasztott egész és darabolt baromfi, baromfi húskészítmény, baromfizsír, baromfikonzerv és

 egyéb baromfi készítmény.

 ( 111 )  226.707

 ( 151 )  2018.12.06.

 ( 210 )  M 16 02781

 ( 220 )  2016.08.31.

 ( 732 )  KALL Ingredients Kereskedelmi Kft., Tiszapüspöki (HU)

 ( 740 )  Kocsis & Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  1    Alkohol; etil-alkohol.

 31    Feldolgozott kukorica állati fogyasztásra; kukoricacsíra emberi vagy állati fogyasztásra; növényi eredetű

 állati takarmányok.

 ( 111 )  226.731

 ( 151 )  2018.12.11.

 ( 210 )  M 17 00872

 ( 220 )  2017.03.16.

 ( 732 )  Krajnyák László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkumulátor- és elemtöltők; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; digitális könyvolvasók;

DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; fejhallgatók; hangszórók, hangosbemondók,

megafonok;laptop tokok; mikrofonok; mobiltelefonok; okoskarórák;számítógép billentyűzetek; számítógéphez

kialakított perifériák;számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;számítógép-képernyőkhöz

kialakított védőfóliák;számítógép memória eszközök; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; táblagép tokok; USB

 pendrive-ok.

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

 ( 111 )  226.887

 ( 151 )  2019.01.09.

 ( 210 )  M 17 01050

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  Kovács Gábor, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Sport Poharak

 ( 511 )  41    Aikido oktatás; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok

szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten

[nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok;

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek

szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; golflétesítmények üzemeltetése; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; játékkaszinók [szerencsejátékok];

játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai

[szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;

könyvtári szolgáltatások; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

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

szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos

oktatás]; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportlétesítmények
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üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; stadionok bérbeadása;

stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése;

tolmács szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése;

videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  226.927

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 00327

 ( 220 )  2018.02.02.

 ( 732 )  Gulyás Fanni Gabriella, Csömör (HU)

 Csányi Zsolt e.v., Csömör (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolás és csomagolóanyagok, nevezetesen, dobozok kartonpapírból, papírból vagy műanyagból; papír-

 vagy kartondobozok.

  20    Tárolók, nem fémből palackokhoz; egyedi dobozok, nem fémből alkoholos italok tárolására.

  40    Egyedi dobozok készítése alkoholos italok tárolására.

 ( 111 )  226.928

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 00562

 ( 220 )  2018.02.21.

 ( 732 )  Ófalu Gyógyszerkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); online gyógyszerkereskedelem; gyógyszerészeti

termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatás; gyógyászati eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati kellékekhez

kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez

és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

 higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  226.929

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 00671

 ( 220 )  2018.03.02.

 ( 732 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, Budapest

  
( 546 )

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

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

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek.
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 ( 111 )  226.930

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 00820

 ( 220 )  2018.03.13.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lajver Selection Infinity Cuvée

 ( 511 )   33    Borok.

 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 )  226.931

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01078

 ( 220 )  2018.04.06.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ETRIBAVIR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

 ( 111 )  226.932

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01083

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  Kerényi Miklós Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  KERO

 ( 511 )  9    Hanglemezek, CD lemezek, DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média.

  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklám- és marketingtevékenységek végzése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése, lebonyolítása és üzemeltetése különböző prózai, énekes és táncos művészek

számára; különböző kulturális és szórakoztató programok szervezése, lebonyolítása, kiemelten színházi előadások

és rendezvények vonatkozásában; prózai, énekes és táncos személyek és csoportok részére coachingok

szervezése; dalírás; előadóművészek szolgáltatása; élő prózai és zenés előadások megszervezése és bemutatása;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális, oktatási célú kiállítások

szervezése; mentorálás; oktatási vizsgáztatás; showműsorok készítése; showműsorok szervezése impresszáriók

szolgáltatásai; színházi produkciók; varietéelőadások szervezése és bemutatása; zenei produkciók; zenekarok

szolgáltatásai; zeneszerzés; rádiós és televíziós műsorok készítése; különböző színházi és kulturális előadások

 rendezői tevékenysége.

 43    Éttermi és kávéházi, valamint ezzel összefüggő éttermi szolgáltatások és azok üzemeltetése; szállodai

 szolgáltatások.

  45    Szellemi tulajdonjogok kezelése; szellemi tulajdon licencezése; szellemi tulajdonjogok védelme.

 ( 111 )  226.933

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01084

 ( 220 )  2018.04.06.
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 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HELL FIGHT CLUB

 ( 511 )   41    Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

 ( 111 )  226.934

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01085

 ( 220 )  2018.04.07.

 ( 732 )  Peťovská Flóra, 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 (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 )  226.936

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01086

 ( 220 )  2018.04.08.

 ( 732 )  Aszimi Ingatlanhasznosítási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma András, Budapest

 ( 541 )  Mazi Greek Kitchen

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

 ( 111 )  226.937

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01090

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  CORVINA Kiadó Kft., Budapest (HU)

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.938

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 17 03023

 ( 220 )  2017.09.26.

 ( 732 ) BFTK Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  dr. Bordás Vilmos, Budapest

 ( 541 )  BUDAPESTINFO POINT

 ( 511 )  35    Reklámanyagok terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2);

 értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások.

  41    Szórakozási, szórakoztatási információk.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.939

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 17 03896

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  Szentes Csaba, Bonyhád (HU)

 ( 541 )  PILLAR EYE

 ( 511 )  9    Gépjárműbe építhető kamerarendszer flexibilis kijelzővel (Display).

 ( 111 )  226.941

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 17 03903

 ( 220 )  2017.12.05.

 ( 732 )  Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Business Days

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Szakmai képzés; konferenciák.

 ( 111 )  226.944

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 00948

 ( 220 )  2018.03.23.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll 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; 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.

  38    Távközlés.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  226.946

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 00947

 ( 220 )  2018.03.23.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  #bochkor

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; 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.

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  226.947

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01088

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  Végel Tamás Egyéni Cég, Csővár (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Egyedi rajzfilm figurás modellezett műanyag játékfigurák gumiból kis-nagy- és online kereskedelme;

egyedi rajzfilm figurás modellezett műanyag játékfigurák műanyagból kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm figurás modellezett műanyag játékfigurák vékonyműanyagból kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm figurás plüssök kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi modellezett gumírozott rajzfilm figurák

kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás játékszerek kis-nagy- és online

kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás bögrék kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm, film és filmsorozat figurás poharak kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és

filmsorozat figurás étkészletek kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás

kulacsok kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás írószerek kis-nagy- és

online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás tolltartók kis-nagy- és online kereskedelme;

egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás iskolatáskák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film

és filmsorozat figurás hátizsákok és tornazsákok, táskák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film

és filmsorozat figurás és modellezett hátizsákok és tornazsákok, táskák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm, film és filmsorozat képeslapok, ajándéktáskák kis-nagy- és online kereskedelme; képeslapok,

ajándéktáskák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás ajándéktáskák

kis-nagy- és online kereskedelme; ajándéktáskák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és

filmsorozat figurás csomagolópapírok, masnik, szalagok kis-nagy- és online kereskedelme; csomagolópapírok,

masnik, szalagok kis-nagy- és online kereskedelme; képeslapok kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm figurás kulcstartók, karkötők, ékszerek (nem nemesfémből) kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm, film és filmsorozat figurás és modellezett lufik kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film

és filmsorozat figurás és modellezett matricák és gyűjtőalbumok kis-nagy- és online kereskedelme; matricák

kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás puzzlék, kis-nagy- és online

kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás társasjátékok kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi
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rajzfilm, film és filmsorozat figurás kártyák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és

filmsorozat figurás labdák, felfújható labdák vékonyműanyagból kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm, film és filmsorozat figurás játékszerként használt piperecikk-utánzatok kis-nagy- és online

kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás készlet formájában értékesített játékszerek kis-nagy- és

online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás felsőruházat kis-nagy- és online kereskedelme;

egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás kesztyű kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és

filmsorozat figurás sapka kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás kesztyű

és sapka szettben kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás rövid és

hosszúujjú póló kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás strandpapucs

kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás törölközők kis-nagy- és online

kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás strandeszközök kis-nagy- és online kereskedelme;

egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás felfújható strandeszközök vékonyműanyagból kis-nagy- és online

kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás buborékfújók kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm, film és filmsorozat figurás vízi pisztolyok kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és

filmsorozat figurás szoba dekor kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás

naptárak kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás falmatricák kis-nagy- és

online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás napellenzők kis-nagy- és online kereskedelme;

egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás fali órák, faliórák díszdobozban kis-nagy- és online kereskedelme;

egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás karórák, karórák díszdobozban kis-nagy- és online kereskedelme;

egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás ébresztőórák, ébresztőórák díszdobozban kis-nagy- és online

kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás ágyneműhuzat szettek kis-nagy- és online

kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás takarók kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm, film és filmsorozat figurás díszpárnák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és

filmsorozat figurás, modellezett díszpárnák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat

figurás használati tárgyak kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás,

 modellezett használati tárgyak kis-nagy- és online kereskedelme; diafilmek kis-nagy- és online kereskedelme.

  36    Ajándékutalványok kibocsátása, melyek később beválthatók árukra vagy szolgáltatásokra.

 ( 111 )  226.948

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01077

 ( 220 )  2018.04.05.

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

  

( 546 )

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

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

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

átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek

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

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

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

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

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

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

információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes

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

megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az

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

számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes

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

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

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

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

összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;

adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

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

adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

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

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

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

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

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

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

szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos

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

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek

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

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

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

információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és

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

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

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

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

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

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

karbantartása mások számára; weboldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások

számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók

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

szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;
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szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;

számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos

műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

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

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek

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

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes

oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes

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

karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes

programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;

számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok

szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes

programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal

kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

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

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

aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes

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

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

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;

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

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

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

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

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

számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása

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

karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési

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

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

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

szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver
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karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási

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

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

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

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

szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és

szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók

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

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

rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

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

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

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

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

oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok

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

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

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

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

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

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

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

szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,

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

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

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

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

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

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

adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó

berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések

elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel

kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;

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

szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok

és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával

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

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

szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos

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

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével
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kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs

rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes

hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és

szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos

technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;

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

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel

kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk

összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;

információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a

számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

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

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

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

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek

katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete

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

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

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok

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

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

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

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

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

rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes

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

 minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].

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

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

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

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

 szolgáltatások.
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 ( 111 )  226.949

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01076

 ( 220 )  2018.04.05.

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

  

( 546 )

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

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

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

átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek

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

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

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

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

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

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

információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes

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

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

megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az

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

számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes

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

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

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

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

összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;

adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

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

adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

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

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

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

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

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

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

szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos

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

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és

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

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

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

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

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

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

karbantartása mások számára; weboldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások

számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;

számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos

műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

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

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek

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

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes

oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes

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

karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes

programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;

számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok

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

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal

kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

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

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

aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes

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

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

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;

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

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

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

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

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

számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása

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

karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és

szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók

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

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

rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

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

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

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

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

oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó

berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések

elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel

kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;

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

szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok

és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával

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

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

szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos

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

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs

rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes

hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és

szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos

technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;

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

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel

kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk

összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;

információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a

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

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

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

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

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek

katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete

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

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

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok

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

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

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

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

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

rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes

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

 minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].

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

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

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

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

 szolgáltatások.

 ( 111 )  226.950

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 00808

 ( 220 )  2018.03.13.

 ( 732 )  Pigniczki és Tsa Bt., Kistelek (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Kőmegmunkáló gépek; elektromos polírozók; fém (gyémánt) feldolgozó gépek; erőgépek; motorok (a

szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára

készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 25 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 119.884

 ( 210 ) M 77 02113

 ( 180 ) 2018.06.21.

 ( 111 ) 120.151

 ( 210 ) M 78 00382

 ( 180 ) 2018.06.12.

 ( 111 ) 120.359

 ( 210 ) M 78 00803

 ( 180 ) 2018.06.05.

 ( 111 ) 120.689

 ( 210 ) M 78 01365

 ( 180 ) 2018.06.28.

 ( 111 ) 121.008

 ( 210 ) M 78 01011

 ( 180 ) 2018.06.15.

 ( 111 ) 121.009

 ( 210 ) M 78 01012

 ( 180 ) 2018.06.15.

 ( 111 ) 121.013

 ( 210 ) M 78 01043

 ( 180 ) 2018.06.19.

 ( 111 ) 121.022

 ( 210 ) M 78 01122

 ( 180 ) 2018.06.28.

 ( 111 ) 122.569

 ( 210 ) M 78 00973

 ( 180 ) 2018.06.05.

 ( 111 ) 127.461

 ( 210 ) M 88 01354

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 127.487

 ( 210 ) M 88 01419

 ( 180 ) 2018.06.20.

 ( 111 ) 127.591

 ( 210 ) M 88 01410
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 ( 180 ) 2018.06.17.

 ( 111 ) 127.594

 ( 210 ) M 88 01431

 ( 180 ) 2018.06.22.

 ( 111 ) 127.595

 ( 210 ) M 88 01459

 ( 180 ) 2018.06.24.

 ( 111 ) 127.598

 ( 210 ) M 88 01475

 ( 180 ) 2018.06.28.

 ( 111 ) 155.748

 ( 210 ) M 98 02392

 ( 180 ) 2018.06.17.

 ( 111 ) 156.300

 ( 210 ) M 98 02414

 ( 180 ) 2018.06.18.

 ( 111 ) 156.303

 ( 210 ) M 98 02419

 ( 180 ) 2018.06.18.

 ( 111 ) 156.304

 ( 210 ) M 98 02425

 ( 180 ) 2018.06.19.

 ( 111 ) 156.309

 ( 210 ) M 98 02437

 ( 180 ) 2018.06.19.

 ( 111 ) 156.312

 ( 210 ) M 98 02443

 ( 180 ) 2018.06.22.

 ( 111 ) 156.313

 ( 210 ) M 98 02450

 ( 180 ) 2018.06.22.

 ( 111 ) 156.319

 ( 210 ) M 98 02424

 ( 180 ) 2018.06.19.

 ( 111 ) 156.326

 ( 210 ) M 98 02504

 ( 180 ) 2018.06.25.

 ( 111 ) 156.333
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 ( 210 ) M 98 02514

 ( 180 ) 2018.06.25.

 ( 111 ) 156.334

 ( 210 ) M 98 02515

 ( 180 ) 2018.06.25.

 ( 111 ) 156.345

 ( 210 ) M 98 02544

 ( 180 ) 2018.06.26.

 ( 111 ) 156.362

 ( 210 ) M 98 02476

 ( 180 ) 2018.06.23.

 ( 111 ) 156.369

 ( 210 ) M 98 02490

 ( 180 ) 2018.06.24.

 ( 111 ) 156.375

 ( 210 ) M 98 02500

 ( 180 ) 2018.06.25.

 ( 111 ) 156.457

 ( 210 ) M 98 02560

 ( 180 ) 2018.06.29.

 ( 111 ) 156.463

 ( 210 ) M 98 02573

 ( 180 ) 2018.06.30.

 ( 111 ) 156.468

 ( 210 ) M 98 02581

 ( 180 ) 2018.06.30.

 ( 111 ) 156.469

 ( 210 ) M 98 02582

 ( 180 ) 2018.06.30.

 ( 111 ) 156.491

 ( 210 ) M 98 02426

 ( 180 ) 2018.06.19.

 ( 111 ) 157.030

 ( 210 ) M 98 02510

 ( 180 ) 2018.06.25.

 ( 111 ) 157.095

 ( 210 ) M 98 02460

 ( 180 ) 2018.06.23.
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 ( 111 ) 158.049

 ( 210 ) M 98 02569

 ( 180 ) 2018.06.30.

 ( 111 ) 158.193

 ( 210 ) M 98 02577

 ( 180 ) 2018.06.30.

 ( 111 ) 158.212

 ( 210 ) M 98 02428

 ( 180 ) 2018.06.19.

 ( 111 ) 158.360

 ( 210 ) M 98 02196

 ( 180 ) 2018.06.03.

 ( 111 ) 158.368

 ( 210 ) M 98 02202

 ( 180 ) 2018.06.03.

 ( 111 ) 158.371

 ( 210 ) M 98 02205

 ( 180 ) 2018.06.03.

 ( 111 ) 158.505

 ( 210 ) M 98 02313

 ( 180 ) 2018.06.11.

 ( 111 ) 158.506

 ( 210 ) M 98 02312

 ( 180 ) 2018.06.11.

 ( 111 ) 158.668

 ( 210 ) M 98 02365

 ( 180 ) 2018.06.16.

 ( 111 ) 158.671

 ( 210 ) M 98 02372

 ( 180 ) 2018.06.16.

 ( 111 ) 158.686

 ( 210 ) M 98 02327

 ( 180 ) 2018.06.12.

 ( 111 ) 158.687

 ( 210 ) M 98 02328

 ( 180 ) 2018.06.12.

 ( 111 ) 159.123

 ( 210 ) M 98 02448

 ( 180 ) 2018.06.22.
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 ( 111 ) 159.590

 ( 210 ) M 98 02186

 ( 180 ) 2018.06.03.

 ( 111 ) 159.598

 ( 210 ) M 98 02188

 ( 180 ) 2018.06.03.

 ( 111 ) 159.601

 ( 210 ) M 98 02191

 ( 180 ) 2018.06.03.

 ( 111 ) 159.669

 ( 210 ) M 98 02399

 ( 180 ) 2018.06.17.

 ( 111 ) 159.680

 ( 210 ) M 98 02393

 ( 180 ) 2018.06.17.

 ( 111 ) 159.681

 ( 210 ) M 98 02394

 ( 180 ) 2018.06.17.

 ( 111 ) 159.942

 ( 210 ) M 98 02221

 ( 180 ) 2018.06.05.

 ( 111 ) 159.944

 ( 210 ) M 98 02361

 ( 180 ) 2018.06.16.

 ( 111 ) 159.963

 ( 210 ) M 98 02207

 ( 180 ) 2018.06.03.

 ( 111 ) 159.973

 ( 210 ) M 98 02233

 ( 180 ) 2018.06.05.

 ( 111 ) 159.974

 ( 210 ) M 98 02232

 ( 180 ) 2018.06.05.

 ( 111 ) 159.980

 ( 210 ) M 98 02228

 ( 180 ) 2018.06.05.

 ( 111 ) 160.165

 ( 210 ) M 98 02235
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 ( 180 ) 2018.06.08.

 ( 111 ) 161.168

 ( 210 ) M 98 02433

 ( 180 ) 2018.06.19.

 ( 111 ) 161.272

 ( 210 ) M 98 02449

 ( 180 ) 2018.06.22.

 ( 111 ) 163.647

 ( 210 ) M 98 02503

 ( 180 ) 2018.06.24.

 ( 111 ) 168.535

 ( 210 ) M 98 02339

 ( 180 ) 2018.06.15.

 ( 111 ) 174.297

 ( 210 ) M 98 02245

 ( 180 ) 2018.06.08.

 ( 111 ) 179.378

 ( 210 ) M 98 02371

 ( 180 ) 2018.06.16.

 ( 111 ) 194.570

 ( 210 ) M 08 01901

 ( 180 ) 2018.06.06.

 ( 111 ) 195.895

 ( 210 ) M 08 01264

 ( 180 ) 2018.04.11.

 ( 111 ) 195.929

 ( 210 ) M 08 01928

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 195.930

 ( 210 ) M 08 01929

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 195.931

 ( 210 ) M 08 01932

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 195.941

 ( 210 ) M 08 00879

 ( 180 ) 2018.03.12.

 ( 111 ) 196.032
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 ( 210 ) M 08 02112

 ( 180 ) 2018.06.26.

 ( 111 ) 196.033

 ( 210 ) M 08 02109

 ( 180 ) 2018.06.26.

 ( 111 ) 196.081

 ( 210 ) M 08 01940

 ( 180 ) 2018.06.10.

 ( 111 ) 196.082

 ( 210 ) M 08 01935

 ( 180 ) 2018.06.10.

 ( 111 ) 196.138

 ( 210 ) M 08 01969

 ( 180 ) 2018.06.13.

 ( 111 ) 196.145

 ( 210 ) M 08 01970

 ( 180 ) 2018.06.13.

 ( 111 ) 196.159

 ( 210 ) M 08 01967

 ( 180 ) 2018.06.13.

 ( 111 ) 196.162

 ( 210 ) M 08 02059

 ( 180 ) 2018.06.20.

 ( 111 ) 196.167

 ( 210 ) M 08 01878

 ( 180 ) 2018.06.05.

 ( 111 ) 196.169

 ( 210 ) M 08 01971

 ( 180 ) 2018.06.13.

 ( 111 ) 196.171

 ( 210 ) M 08 01877

 ( 180 ) 2018.06.05.

 ( 111 ) 196.174

 ( 210 ) M 08 01975

 ( 180 ) 2018.06.13.

 ( 111 ) 196.177

 ( 210 ) M 08 01876

 ( 180 ) 2018.06.05.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 3. szám, 2019.02.14.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M286



 ( 111 ) 196.193

 ( 210 ) M 08 01920

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 196.194

 ( 210 ) M 08 01923

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 196.195

 ( 210 ) M 08 02078

 ( 180 ) 2018.06.24.

 ( 111 ) 196.196

 ( 210 ) M 08 02073

 ( 180 ) 2018.06.24.

 ( 111 ) 196.197

 ( 210 ) M 08 01927

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 196.198

 ( 210 ) M 08 01926

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 196.199

 ( 210 ) M 08 01925

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 196.200

 ( 210 ) M 08 01924

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 196.226

 ( 210 ) M 08 02131

 ( 180 ) 2018.06.27.

 ( 111 ) 196.228

 ( 210 ) M 08 01949

 ( 180 ) 2018.06.12.

 ( 111 ) 196.243

 ( 210 ) M 08 01842

 ( 180 ) 2018.06.02.

 ( 111 ) 196.248

 ( 210 ) M 08 01837

 ( 180 ) 2018.06.02.

 ( 111 ) 196.266

 ( 210 ) M 08 01836

 ( 180 ) 2018.06.02.
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 ( 111 ) 196.267

 ( 210 ) M 08 01847

 ( 180 ) 2018.06.02.

 ( 111 ) 196.283

 ( 210 ) M 08 01855

 ( 180 ) 2018.06.03.

 ( 111 ) 196.287

 ( 210 ) M 08 02012

 ( 180 ) 2018.06.18.

 ( 111 ) 196.288

 ( 210 ) M 08 02013

 ( 180 ) 2018.06.18.

 ( 111 ) 196.290

 ( 210 ) M 08 02016

 ( 180 ) 2018.06.18.

 ( 111 ) 196.301

 ( 210 ) M 08 01939

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 196.302

 ( 210 ) M 08 01938

 ( 180 ) 2018.06.10.

 ( 111 ) 196.308

 ( 210 ) M 08 01597

 ( 180 ) 2018.06.02.

 ( 111 ) 196.369

 ( 210 ) M 08 01890

 ( 180 ) 2018.06.06.

 ( 111 ) 196.370

 ( 210 ) M 08 01900

 ( 180 ) 2018.06.06.

 ( 111 ) 196.377

 ( 210 ) M 08 01881

 ( 180 ) 2018.06.06.

 ( 111 ) 196.381

 ( 210 ) M 08 02116

 ( 180 ) 2018.06.26.

 ( 111 ) 196.382

 ( 210 ) M 08 01943
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 ( 180 ) 2018.06.11.

 ( 111 ) 196.403

 ( 210 ) M 08 01934

 ( 180 ) 2018.06.10.

 ( 111 ) 196.404

 ( 210 ) M 08 01936

 ( 180 ) 2018.06.10.

 ( 111 ) 196.405

 ( 210 ) M 08 02105

 ( 180 ) 2018.06.25.

 ( 111 ) 196.406

 ( 210 ) M 08 02107

 ( 180 ) 2018.06.25.

 ( 111 ) 196.428

 ( 210 ) M 08 01907

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 196.444

 ( 210 ) M 08 01985

 ( 180 ) 2018.06.16.

 ( 111 ) 196.451

 ( 210 ) M 08 02002

 ( 180 ) 2018.06.17.

 ( 111 ) 196.453

 ( 210 ) M 08 02007

 ( 180 ) 2018.06.17.

 ( 111 ) 196.498

 ( 210 ) M 08 02102

 ( 180 ) 2018.06.25.

 ( 111 ) 196.502

 ( 210 ) M 08 01838

 ( 180 ) 2018.06.02.

 ( 111 ) 196.512

 ( 210 ) M 08 02076

 ( 180 ) 2018.06.24.

 ( 111 ) 196.513

 ( 210 ) M 08 01922

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 196.534
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 ( 210 ) M 08 02015

 ( 180 ) 2018.06.18.

 ( 111 ) 196.538

 ( 210 ) M 08 01853

 ( 180 ) 2018.06.03.

 ( 111 ) 196.539

 ( 210 ) M 08 02158

 ( 180 ) 2018.06.30.

 ( 111 ) 196.546

 ( 210 ) M 08 02147

 ( 180 ) 2018.06.30.

 ( 111 ) 196.551

 ( 210 ) M 08 02159

 ( 180 ) 2018.06.30.

 ( 111 ) 196.563

 ( 210 ) M 08 01889

 ( 180 ) 2018.06.06.

 ( 111 ) 196.564

 ( 210 ) M 08 01906

 ( 180 ) 2018.06.06.

 ( 111 ) 196.611

 ( 210 ) M 08 01993

 ( 180 ) 2018.06.16.

 ( 111 ) 196.612

 ( 210 ) M 08 01981

 ( 180 ) 2018.06.16.

 ( 111 ) 196.619

 ( 210 ) M 08 01990

 ( 180 ) 2018.06.16.

 ( 111 ) 196.626

 ( 210 ) M 08 01941

 ( 180 ) 2018.06.10.

 ( 111 ) 196.631

 ( 210 ) M 08 02106

 ( 180 ) 2018.06.25.

 ( 111 ) 196.654

 ( 210 ) M 08 01880

 ( 180 ) 2018.06.05.
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 ( 111 ) 196.655

 ( 210 ) M 08 02050

 ( 180 ) 2018.06.20.

 ( 111 ) 196.656

 ( 210 ) M 08 02051

 ( 180 ) 2018.06.20.

 ( 111 ) 196.657

 ( 210 ) M 08 02049

 ( 180 ) 2018.06.20.

 ( 111 ) 196.659

 ( 210 ) M 08 01879

 ( 180 ) 2018.06.05.

 ( 111 ) 196.662

 ( 210 ) M 08 02039

 ( 180 ) 2018.06.20.

 ( 111 ) 196.669

 ( 210 ) M 08 02035

 ( 180 ) 2018.06.20.

 ( 111 ) 196.672

 ( 210 ) M 08 02036

 ( 180 ) 2018.06.20.

 ( 111 ) 196.674

 ( 210 ) M 08 01875

 ( 180 ) 2018.06.05.

 ( 111 ) 196.676

 ( 210 ) M 08 01913

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 196.677

 ( 210 ) M 08 01931

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 196.715

 ( 210 ) M 08 02074

 ( 180 ) 2018.06.24.

 ( 111 ) 196.716

 ( 210 ) M 08 02080

 ( 180 ) 2018.06.24.

 ( 111 ) 196.721

 ( 210 ) M 08 02003

 ( 180 ) 2018.06.17.
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 ( 111 ) 196.736

 ( 210 ) M 08 02153

 ( 180 ) 2018.06.30.

 ( 111 ) 196.742

 ( 210 ) M 08 02152

 ( 180 ) 2018.06.30.

 ( 111 ) 196.755

 ( 210 ) M 08 01937

 ( 180 ) 2018.06.10.

 ( 111 ) 196.759

 ( 210 ) M 08 02025

 ( 180 ) 2018.06.19.

 ( 111 ) 196.774

 ( 210 ) M 08 01865

 ( 180 ) 2018.06.04.

 ( 111 ) 196.783

 ( 210 ) M 08 02027

 ( 180 ) 2018.06.19.

 ( 111 ) 196.784

 ( 210 ) M 08 01863

 ( 180 ) 2018.06.04.

 ( 111 ) 196.786

 ( 210 ) M 08 02020

 ( 180 ) 2018.06.19.

 ( 111 ) 196.787

 ( 210 ) M 08 01864

 ( 180 ) 2018.06.04.

 ( 111 ) 196.800

 ( 210 ) M 08 02132

 ( 180 ) 2018.06.27.

 ( 111 ) 196.806

 ( 210 ) M 08 02130

 ( 180 ) 2018.06.27.

 ( 111 ) 196.814

 ( 210 ) M 08 02133

 ( 180 ) 2018.06.27.

 ( 111 ) 196.815

 ( 210 ) M 08 02127

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 3. szám, 2019.02.14.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M292



 ( 180 ) 2018.06.27.

 ( 111 ) 196.819

 ( 210 ) M 08 02128

 ( 180 ) 2018.06.27.

 ( 111 ) 196.820

 ( 210 ) M 08 02126

 ( 180 ) 2018.06.27.

 ( 111 ) 196.824

 ( 210 ) M 08 02134

 ( 180 ) 2018.06.27.

 ( 111 ) 196.825

 ( 210 ) M 08 02135

 ( 180 ) 2018.06.27.

 ( 111 ) 196.827

 ( 210 ) M 08 02125

 ( 180 ) 2018.06.27.

 ( 111 ) 196.831

 ( 210 ) M 08 01961

 ( 180 ) 2018.06.12.

 ( 111 ) 196.846

 ( 210 ) M 08 01945

 ( 180 ) 2018.06.11.

 ( 111 ) 196.850

 ( 210 ) M 08 02114

 ( 180 ) 2018.06.26.

 ( 111 ) 196.877

 ( 210 ) M 08 01845

 ( 180 ) 2018.06.02.

 ( 111 ) 196.883

 ( 210 ) M 08 01835

 ( 180 ) 2018.06.02.

 ( 111 ) 196.888

 ( 210 ) M 08 01848

 ( 180 ) 2018.06.02.

 ( 111 ) 196.900

 ( 210 ) M 08 01983

 ( 180 ) 2018.06.16.

 ( 111 ) 196.920
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 ( 210 ) M 08 01883

 ( 180 ) 2018.06.06.

 ( 111 ) 196.921

 ( 210 ) M 08 01885

 ( 180 ) 2018.06.06.

 ( 111 ) 196.924

 ( 210 ) M 08 02063

 ( 180 ) 2018.06.23.

 ( 111 ) 196.926

 ( 210 ) M 08 02067

 ( 180 ) 2018.06.23.

 ( 111 ) 196.927

 ( 210 ) M 08 02068

 ( 180 ) 2018.06.23.

 ( 111 ) 196.928

 ( 210 ) M 08 02066

 ( 180 ) 2018.06.23.

 ( 111 ) 196.947

 ( 210 ) M 08 02103

 ( 180 ) 2018.06.25.

 ( 111 ) 196.954

 ( 210 ) M 08 02104

 ( 180 ) 2018.06.25.

 ( 111 ) 196.994

 ( 210 ) M 08 01908

 ( 180 ) 2018.06.09.

 ( 111 ) 196.995

 ( 210 ) M 08 02081

 ( 180 ) 2018.06.24.

 ( 111 ) 197.017

 ( 210 ) M 08 02124

 ( 180 ) 2018.06.27.

 ( 111 ) 197.057

 ( 210 ) M 08 02151

 ( 180 ) 2018.06.30.

 ( 111 ) 197.061

 ( 210 ) M 08 02144

 ( 180 ) 2018.06.30.
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 ( 111 ) 197.068

 ( 210 ) M 08 02155

 ( 180 ) 2018.06.30.

 ( 111 ) 197.073

 ( 210 ) M 08 02030

 ( 180 ) 2018.06.19.

 ( 111 ) 197.075

 ( 210 ) M 08 02028

 ( 180 ) 2018.06.19.

 ( 111 ) 197.167

 ( 210 ) M 08 02060

 ( 180 ) 2018.06.23.

 ( 111 ) 197.168

 ( 210 ) M 08 02069

 ( 180 ) 2018.06.23.

 ( 111 ) 197.201

 ( 210 ) M 08 01849

 ( 180 ) 2018.06.03.

 ( 111 ) 197.220

 ( 210 ) M 08 01947

 ( 180 ) 2018.06.11.

 ( 111 ) 197.223

 ( 210 ) M 08 01946

 ( 180 ) 2018.06.11.

 ( 111 ) 197.224

 ( 210 ) M 08 02118

 ( 180 ) 2018.06.26.

 ( 111 ) 197.225

 ( 210 ) M 08 02123

 ( 180 ) 2018.06.26.

 ( 111 ) 197.430

 ( 210 ) M 08 01994

 ( 180 ) 2018.06.16.

A rovat 201 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt

 ( 111 ) 189.607

 ( 732 ) Annco, Inc., New York (US)

 ( 740 ) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  196.605

 ( 732 )  Pharmatextil Gyógyászati Textilgyártó Kft., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  129.672

 ( 732 )  Lion - Beer, Spirits & Wine Pty Ltd, Sydney, NSW 2000 (AU)

 ( 111 )  135.200

 ( 732 )  Peak Apparel Holdings, LLC, Miami Beach, Florida (US)

 ( 111 )  144.100

 ( 732 )  TOPCON CORPORATION, Tokyo (JP)

 ( 111 )  144.986

 ( 732 )  INTERNATIONAL BEER BREWERIES LTD., Ashkelon (IL)

 ( 111 )  163.662

 ( 732 )  Guo Qingsheng, Budapest (HU)

 ( 111 )  165.907

 ( 732 )  Greenlee Tools Inc., Rockford (US)

 ( 111 )  178.297

 ( 732 )  LG Hausys, Ltd., Seoul (KR)

 ( 111 )  184.956

 ( 732 )  WIENERBERGER Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.042

 ( 732 )  WIENERBERGER Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.100

 ( 732 )  WIENERBERGER Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.745

 ( 732 )  WIENERBERGER Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.175

 ( 732 )  W124 Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.975

 ( 732 )  WIENERBERGER Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.238

 ( 732 )  Pemmer István Zoltán, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.208

 ( 732 )  Pemmer István Zoltán, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.431

 ( 732 )  Pemmer István Zoltán, Budapest (HU)
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 ( 111 )  214.165

 ( 732 )  Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  214.359

 ( 732 )  ORIANA International Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.363

 ( 732 )  ORIANA International Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.373

 ( 732 )  ORIANA International Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.378

 ( 732 )  ORIANA International Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.550

 ( 732 )  WebEye Telematics Zrt., Fót (HU)

 ( 111 )  215.760

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

 ( 111 )  220.644

 ( 732 )  WIENERBERGER Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.645

 ( 732 )  WIENERBERGER Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.655

 ( 732 )  WIENERBERGER Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.103

 ( 732 )  Sebestyén Balázs Ottó, Diósd (HU)

 ( 111 )  222.117

 ( 732 )  Sebestyén Balázs Ottó, Diósd (HU)

 ( 111 )  222.272

 ( 732 )  WIENERBERGER Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.511

 ( 732 )  WIENERBERGER Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  223.631

 ( 732 )  Post for Rent (HK) Limited, Hong Kong (HK)

A rovat 31 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  113.240
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 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire (GB)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  113.571

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  115.882

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

 ( 740 )  dr. Balsai Szabolcs ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  121.736

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire (GB)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  124.485

 ( 732 )  SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  124.885

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell,Berkshire (GB)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  125.026

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  125.659

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  129.303

 ( 732 )  SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  142.065

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  143.273

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell,Berkshire (GB)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  154.985

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell,Berkshire (GB)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  161.494

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell,Berkshire (GB)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  180.232

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Bázel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  180.233

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Bázel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  185.148

 ( 732 )  GPCP IP Holdings LLC, Atlanta, Georgia (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  186.265

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  190.034

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  190.042

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  190.129

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

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

 ( 111 )  192.252

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  194.849

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  195.190

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.750

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  201.396

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.049

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  224.211

 ( 732 )  SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 27 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  113.240

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire (GB)

 ( 111 )  113.571

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 111 )  115.882

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

 ( 111 )  121.736

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire (GB)

 ( 111 )  124.485

 ( 732 )  SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel (CH)

 ( 111 )  124.885

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell,Berkshire (GB)

 ( 111 )  125.026

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 111 )  125.659

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 111 )  129.303

 ( 732 )  SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel (CH)

 ( 111 )  142.065

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 111 )  143.273

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell,Berkshire (GB)

 ( 111 )  154.985

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell,Berkshire (GB)

 ( 111 )  161.494

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell,Berkshire (GB)

 ( 111 )  180.232

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Bázel (CH)
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 ( 111 )  180.233

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Bázel (CH)

 ( 111 )  185.148

 ( 732 )  GPCP IP Holdings LLC, Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  186.265

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 111 )  190.034

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

 ( 111 )  190.042

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 111 )  192.252

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

 ( 111 )  194.849

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

 ( 111 )  195.190

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

 ( 111 )  200.750

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

 ( 111 )  201.396

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

 ( 111 )  204.049

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 111 )  224.211

 ( 732 )  SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel (CH)

A rovat 26 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  113.240

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire (GB)

 ( 111 )  113.571

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 111 )  121.736

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire (GB)

 ( 111 )  125.026

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)
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 ( 111 )  125.659

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 111 )  142.065

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 111 )  143.273

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell,Berkshire (GB)

 ( 111 )  161.494

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell,Berkshire (GB)

 ( 111 )  162.119

 ( 732 )  GALLUP, INC. (Nebraska állam törvényei szerint működő cég), Omaha, Nebraska (US)

 ( 111 )  162.124

 ( 732 )  GALLUP, INC. (Nebraska állam törvényei szerint működő cég), Omaha, Nebraska (US)

 ( 111 )  166.799

 ( 732 )  GALLUP, INC. (Nebraska állam törvényei szerint működő cég), Omaha, Nebraska (US)

 ( 111 )  175.551

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen (CH)

 ( 111 )  178.083

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen (CH)

 ( 111 )  182.750

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen (CH)

 ( 111 )  182.761

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen (CH)

 ( 111 )  183.319

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen (CH)

 ( 111 )  186.063

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen (CH)

 ( 111 )  186.265

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 111 )  188.462

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen (CH)

 ( 111 )  189.021

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen (CH)

 ( 111 )  190.042

 ( 732 )  Syngenta Limited, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)
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 ( 111 )  201.228

 ( 732 )  Wagner-Pharma Gyógyszerfejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft., Parádsasvár (HU)

 ( 111 )  202.238

 ( 732 )  Pemmer István Zoltán, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.208

 ( 732 )  Pemmer István Zoltán, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.049

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

 ( 111 )  205.349

 ( 732 )  VinylTrade Kft., Fót (HU)

 ( 111 )  207.431

 ( 732 )  Pemmer István Zoltán, Budapest (HU)

 ( 111 )  212.788

 ( 732 )  Agrárminisztérium, Budapest (HU)

 ( 111 )  212.789

 ( 732 )  Agrárminisztérium, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.784

 ( 732 )  Angyal Zoltán, Nyíregyháza (HU)

A rovat 30 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  120.193

 ( 732 )  AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  127.009

 ( 732 )  AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  147.258

 ( 732 )  Szamos Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 111 )  148.775

 ( 732 )  Szamos Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 111 )  149.689

 ( 732 )  AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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 ( 111 )  153.794

 ( 732 )  Szamos Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 111 )  168.503

 ( 732 )  Szamos Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 111 )  181.005

 ( 732 )  Szamos Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 111 )  181.455

 ( 732 )  Szamos Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 111 )  189.110

 ( 732 )  Szamos Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 111 )  189.111

 ( 732 )  Szamos Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 111 )  194.879

 ( 732 )  Szamos Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

A rovat 12 darab közlést tartalmaz. 

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban

 ( 210 )  M 18 02525

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 18 02638

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 18 03299

 ( 731 )  Budapest Taxi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 17 02829

 ( 731 )  Ikarus Wealth Management Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 17 02832

 ( 731 )  Ikarus Wealth Management Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 17 03084

 ( 731 )  Ikarus Wealth Management Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 17 03085

 ( 731 )  Ikarus Wealth Management Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 77 00208

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 80 01249

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 97 01474

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
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 ( 210 )  M 06 04082

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 07 00979

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 07 02187

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 07 01246

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 07 01725

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 08 02753

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 08 02752

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 08 02755

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 08 03485

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 08 02956

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 00526

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 01000

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 00998

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 00999

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 00997

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 01001

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 01286

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 02593
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 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 10 02406

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 11 00978

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 11 02511

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

A rovat 24 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.103.667

 ( 541 )  ANTONOV

 ( 511 )  12, 16, 28, 39, 42

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.300.062

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.304.402

  

( 546 )

 ( 511 )  26

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.305.864

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.306.013

  

( 546 )

 ( 511 )  3-5, 10, 21, 25-26

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.311.833

  

( 546 )
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 ( 511 )  8, 27-28

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.311.889

  ( 546 )

 ( 511 )  4, 9, 14, 16, 20-21, 24, 26, 28

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.315.959

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 9, 11, 15-16, 20-21, 24, 26, 28

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.327.461

  

( 546 )

 ( 511 )  2-3, 8-9, 11-12, 16, 20-21, 28

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.338.903

 ( 541 )  DENTAPRO

 ( 511 )  3, 21

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.340.479

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.347.110
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( 546 )

 ( 511 )  7-9, 11

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.347.144

  

( 546 )

 ( 511 )  8-9, 16

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.354.646

  

( 546 )

 ( 511 )  1-2, 4, 17

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.369.197

 ( 541 )  PURPLE

 ( 511 )  36, 42

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.379.843

  
( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.400.029

  

( 546 )

 ( 511 )  4, 8-9, 11, 14, 16, 21, 25-26, 28

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.400.673

 ( 541 )  GLAM & GLAM

 ( 511 )  8

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018
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 ( 111 )  1.416.910

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.417.397

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.417.744

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.431.002

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 38, 41

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.049

  

( 546 )

 ( 511 )  6-8

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.051

 ( 541 )  APART

 ( 511 )  14, 18, 25, 37, 40

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 3. szám, 2019.02.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W31



 ( 111 )  1.431.202

 ( 541 )  Top C

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.261

 ( 541 )  CXS

 ( 511 )  9, 25, 40

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.322

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.337

 ( 541 )  Ferrigen

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.388

  
( 546 )

 ( 511 )  5, 7, 9-12, 14-16, 18, 20-21, 24-25, 28, 35, 42

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.415

 ( 541 )  KABIVITAL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2018.11.01.
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 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.478

  

( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.529

  

( 546 )

 ( 511 )  1-12, 14, 16-33, 35

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.558

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 35, 42

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.586

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 38, 40, 42

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.673
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( 546 )

 ( 511 )  36-37, 45

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.692

 ( 541 )  SEBOCALM

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.693

  

( 546 )

 ( 511 )  8, 16, 21, 29-32

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.711

 ( 541 )  BRAYADU

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.431.942

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 16, 18, 21, 24-25, 28-30, 32, 35, 38, 41

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.432.029

  
( 546 )

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.432.034

  

( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018
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 ( 111 )  1.432.042

  
( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.432.052

  
( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.432.054

  
( 546 )

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.432.064

 ( 541 )  TELETEK ELECTRONICS

 ( 511 )  9, 35, 37-38, 42, 45

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.432.083

 ( 541 )  SOFTANOL

 ( 511 )  1, 3

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.432.192

  

( 546 )

 ( 511 )  2-35, 38-41, 43

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.432.207

 ( 541 )  HOSPITALITY DIGITAL

 ( 511 )  9, 16, 35-36, 38-39, 41-43, 45

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.432.278

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 3. szám, 2019.02.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W35



  

( 546 )

 ( 511 )  1-12, 14, 16-33, 35

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.432.360

  

( 546 )

 ( 511 )  1-12, 14, 16-33, 35

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.432.422

  ( 546 )

 ( 511 )  1-9, 11-12, 14, 16, 18, 20-21, 24-25, 28, 34, 37, 42

 ( 580 )  2018.11.01.

 ( 450 )  GAZ 42/2018

 ( 111 )  1.432.465

 ( 541 )  ICE BEACH PENGUIN

 ( 511 )  28, 30

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.500

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35, 38-39, 42

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.527

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.550
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( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.636

 ( 541 )  KABIVIT

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.696

 ( 541 )  AUTHENTIC TOYA AROMA

 ( 511 )  3, 5, 35, 38

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.714

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 35, 38

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.716

  

( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.718

  

( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018
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 ( 111 )  1.432.744

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 43

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.799

  

( 546 )

 ( 511 )  4

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.802

 ( 541 )  KXD

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.806

  

( 546 )

 ( 511 )  4

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.868

  

( 546 )
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 ( 511 )  9, 14, 18, 25

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.877

  

( 546 )

 ( 511 )  37

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.887

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.890

  

( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.901

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.919

  
( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.432.935
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( 546 )

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.433.021

  

( 546 )

 ( 511 )  40

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.433.063

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.433.072

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.433.085

  

( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.433.112

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 41-42

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018
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 ( 111 )  1.433.258

  

( 546 )

 ( 511 )  1-9, 11-12, 14, 16, 18, 20-21, 24-25, 28, 34, 37, 42

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.433.329

 ( 541 )  vanke

 ( 511 )  36-37

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.433.355

  
( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.433.482

  
( 546 )

 ( 511 )  14, 35-36, 38, 41

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.433.532

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 18

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.433.579

  
( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018

 ( 111 )  1.433.582

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 41-42

 ( 580 )  2018.11.08.

 ( 450 )  GAZ 43/2018
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A rovat 83 darab közlést tartalmaz. 
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