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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

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

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 00679

 ( 220 ) 2016.05.06.

 ( 731 )  Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) VILLAIN-CON

 ( 511 ) 3    Izzadásgátlók személyes használatra; babaolajok; babatörlőkendők; fürdő- és tusoló gélek; fürdőolajok;

fürdőpúderek; fürdősók; testápolók; testolajok; testpermetek; légfrissítők; habfürdők; kozmetikumok és

kozmetikai készítmények; fogápolók és szájvizek; dezodorok személyes használatra; arc- és kézszappanok;

illatok és parfümök; hajsamponok; hajkondicionálók; kéz- és testápolók; kéz- és testkrémek; folyékony

szappanok; szájvizek; bőrápoló készítmények nem gyógyászati célra; hajápoló készítmények nem gyógyászati

célra; hajformázó készítmények nem gyógyászati célra; körömápoló készítmények nem gyógyászati célra;

fürdőkészítmények nem gyógyászati célra; napvédő szerek nem gyógyászati célra; ajakápoló szerek nem

gyógyászati célra; napozószerek nem gyógyászati célra; naptejek nem gyógyászati célra; foggélek; fogkrémek;

borotválkozó habok; borotválkozó krémek; borotválkozó arcvizek; borotválkozó gélek; hintőporok és lábpúderek.

9    Játékszoftverek, letölthető számítógépes játékapplikációk, CD-ken, DVD-ken, kazettákon és

memóriakártyákon hozzáférhető számítógépes játékszoftverek, mobiltelefonokon és okostelefonokon használható

játékszoftverek, letölthető számítógépes játékprogramok, elektronikus játékprogramok, mobiltelefonokra,

okostelefonokra és kézi számítógépekre letölthető elektronikus játékszoftverek, számítógépes játékapplikációk

mobil készülékekhez és számítógépes játékszoftverek személyi számítógépekhez és házi videojáték konzolokhoz;

videojáték patronok; előre rögzített flashmemória kártyák videojátékokhoz; memóriakártyák videojáték

gépekhez; videojáték kazetták; videojáték diszkek; videojáték szoftverek és videojáték programok; letölthető

applikációszoftverek mobil, hordozható és kézi eszközökhöz, amelyeken audio, videó és audiovizuális

szórakoztató tartalmakat és információkat lehet nézni és játszani; számítógépes applikációszoftverek mobil,

hordozható és kézi eszközökhöz, amelyek alkalmasak audio, videó és audiovizuális szórakoztató tartalmak

nézésére és megosztására; letölthető audio, videó és audiovizuális szórakoztató multimédia tartalmak, úgymint

televíziós showműsorok és mozgófilmek: drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok és

animációs filmek; digitális média, úgymint műsoros DVD-k, CD-k, nagyfelbontású digitális diszkek,

videokazetták, digitális videodiszkek, digitális hajlékonylemezek, letölthető audio- és videófájlok és

nagyfelbontású digitális lemezek: szórakoztató audiovizuális és multimédia tartalmakkal, úgymint drámák,

akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok, dokumentumfilmek, sci-fik, horror filmek és

animációs filmek; fejhallgatók; kihangosítók; fülhallgatók; elemek; médialejátszók; hordozható médialejátszók;

számítógép perifériák; szemüvegek, napszemüvegek, olvasószemüvegek és azok tokjai; mobil-, hordozható- és

kézi eszközök alkatrészei, úgymint elemtöltők, fejhallgatók, hangszórók, tokok, védőborítások, képernyővédők,

vezetékes és vezeték nélküli fülhallgatók, mikrofonok és kihangosító eszközök; ajándékkártyák, úgymint ajándék

mágneskártyák, elektronikus kódolású chipes ajándékkártyák; mágnesek; letölthető elektronikus kiadványok,

úgymint információs oldalak, hirdetések, reklámok, újságok, folyóiratok, segédletek, könyvek és útmutatók,

mindezek audiovizuális és szórakoztató multimédia tartalmakra vonatkozóan; műsoros média, úgymint DVD-k,

CD-k, nagyfelbontású digitális lemezek, videokazetták, digitális videolemezek, digitális hajlékonylemezek,

letölthető audio- és videófájlok és nagyfelbontású digitális lemezek, mindezek audiovizuális és multimédiás

szórakoztató tartalommal úgymint drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok,

dokumentumfilmek, sci-fik, horror filmek és animációs filmek; pendrive-ok; letölthető csengőhangok

mobiltelefonokhoz, hordozható- és kézi eszközökhöz; interaktív számítógépes játékprogramok; letölthető

számítógép képernyővédő szoftverek; letölthető képfájlok művészi, szöveges, audio, videó, játék és grafikai

elemekkel, audiovizuális és multimédiás szórakoztató tartalmakkal; letölthető videofelvételek; audiovizuális és
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multimédiás moziklipek, mozielőzetesek, riportműsorok, kritikák, kommentárok, zenés videók, mozgóképek és

televíziós showműsorok: drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok, dokumentumfilmek,

sci-fik, horrorfilmek és animációs filmek; letölthető zenefájlok; 3D szemüvegek; védőtokok hordozható

 médialejátszókhoz és mobiltelefonokhoz.

 16    Papír és karton termékek; címkék; öntapadós címkék; jegyzetpapírok és jegyzettömbök; agendák;

határidőnaplók; művészeti képek és festmények; arctörlők és fürdőszobai kendők, üres kártyák, jegyzetelőkártyák

és jegyzetfüzetek; üres vagy részben nyomtatott papírcímkék; könyvborítók; könyvjelzők; felakasztható cédulák;

fali tapéták és poszterek; alkalmi-, ünnepi- és karácsonyi képeslapok; művészi- és kézművespapír készletek;

poháralátétek; merítettpapírok; órarendek; asztali díszek; előjegyzési naptárak; borítékok; papírzászlók,

transzparensek és zászlócskák; grafikai ábrázolások és reprodukciók; papírtörölközők; illusztrált jegyzettömbök;

levélpapírok. emlékeztető jegyzettömbök; jegyzetelőkártyák; jegyzettömbök; papírzacskók és papírszatyrok;

ajándékkártyák és -cédulák; tábla papírok; partizacskók és -dekorációk; tortadekorációk, tortadíszek, szalvéták,

asztali térítők és kendők; díszdobozok partikra, édességes zacskók és díszítések; képeskönyvek és képeslapok;

nyomtatott papírjelzők; könyvkötőanyagok; fényképek; írószerek; ragasztószalagok írószerekhez vagy háztartási

célokra; művészeti eszközök, úgymint ecsetek, művészeti anyagok és papírok, művészceruzák és tollak,

művészeti és kézműves agyag készletek, festőkészletek, kréták, színes ceruzák és tollak, folyékony ragasztók

írószerekhez vagy háztartási célokra, rajztáblák, rajzlapok, ceruzák, vonalzók és táblák, festőállványok, jelölő- és

filctollak, szövegkiemelő jelölők és tollak, agyagformázó tollak, festősablonok, rávasalható előnyomatok,

vázlatfüzetek és blokkok; könyvek; foglalkoztató, kirakó, fantázia és szójáték könyvek; gyerekkönyvek;

címjegyzékes és kifestő könyvek, képregények és képeskönyvek; noteszek; naplók; folyóiratok; magazinok;

poszterek; naptárak; vendégkönyvek, emlékkönyvek, matricás albumok, jegyzetfüzetek, fotóalbumok; tolltartók;

díszes ceruzaborítások; iskolaszer készletek; iratrendezők és dossziék; irodaszerek, úgymint tűzőgépek,

tűzőkapocs eltávolítására szolgáló eszközök; rajztáblák íráshoz; sablonok; kézi bélyegzők és bélyegzőpárnák;

 tapadó ragasztók írószerekhez és háztartási célokra; jegyzettömbök; uzsonnatáskák papírból.

 18    Zacskók, többcélú zsákok, sportzsákok, atlétikai zsákok, túrazsákok, strandszatyrok, övre húzható táskák,

aktatáskák, iskolatáskák, tornazsákok, diplomatatáskák, neszesszerek, válltáskák, sportszatyrok, kézitáskák,

utazószatyrok, pelenkázótáskák; utazótáskák; bőröndök; bőröndjelzők; öltönytartók; hátizsákok; aktatáskák;

övtáskák; tárcák; névjegykártya tokok; pénztárcák; aprópénz tartók; levéltárcák; irattárcák; esernyők; bőr- és

bőrutánzatú termékek, úgymint névjegykártya tartók, pénztárcák, aprópénz tárcák, övtáskák, bőröndök,

 bőröndjelzők, kulcstartók, aktatáskák, sporttáskák, hátizsákok és biciklistáskák.

 21    Elektromos berendezések, gépek és alkatrészei; elemes fogkefék; poharak; sörnyitók; üvegtálak;

tortaformák; süteményformák; aprósütemény tartó doboz; kristály, kerámia, üveg és porcelán figurák; kristály,

kerámia, üveg és porcelán szobrok; kosárformák; csészék és csészealjak; fogápoló készletek, fogkefék és

fogselymek; étkészletek, edények, szívószálak; hajkefék, fésűk; jégkockaformák; italtermoszok; éthordók;

állatszőr kefék; állat etető- és itató edények; malacperselyek; műanyag alátétek; műanyag szívószálas palackok;

műanyag vizespalackok; tányérok; só- és borsszórók; tálcák; szappanadagolók; szappantartók; figurás tetejű

palackok; teás kannák nem nemesfémből; hőtartó étel- és italtárolók; fogkefetartók; fogkefék; papírszemét

 kosarak.

 24    Ágyneműk, törölközők, arctörölközők, ágyfodrok; ágytakarók; lepedők, kéztörlők; párnahuzatok; takarók;

gyerektakarók; paplanok; függönyök; steppelt takarók; kapucnis törölközők; háztartási textíliák; textilszalvéták;

 textil tányéralátétek; textil abroszok; hurkolt takarók; textil díszzászlók; textil zászlók.

 25    Ruhaneműk; ingek, pólók, blúzok, topok, szoknyák, nadrágok, farmernadrágok és pantallók; sortnadrágok,

rövid női sport szoknyák, overallok, dzsömperek, romperek, ruhák, kardigánok, dzsekik, blézerek és kabátok;

kapucnis és nem kapucnis pamut pulóverek, melegítő fölsők és melegítő alsók, jogging ruhák és poncsók; sálak,

stólák, kendők, zoknik, harisnyanadrágok, bodyk, harisnyák, leggingek, lábszárvédők és kötött papucsok;

nyakkendők, csokornyakkendők, díszzsebkendők, nadrágtartók, övek és alsóingek; alsónadrágok és aláöltözetek;

síruhák, sínadrágok, fülvédők, egyujjas kesztyűk és kesztyűk; textil előkék, műanyag előkék és gyerekruhák;

halloween álarcok, jelmezek és egyéb kellékek; hálóruhák; szabadidőruhák; fürdőruhák; esőkabátok; lábbelik;
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 fejfedők.

 28    Játékok és játékszerek, úgymint akciójátékok; akció jellegű játékok; aerodinamikus korongok elkapós

játékokhoz; gumimatrac szabadidős használatra; játék légpuskák; játékgépek; szórakoztató termékek, úgymint

felfújható labdák; fürdőjátékok; strandlabdák; gyerekbiciklik nem közlekedésre; színes szélforgók; dobókockák;

tojásfestő készletek; elektromos akciójátékok; elektromos játékjárművek; elektronikusan működő játékmotorok;

felszerelések akció típusú játékokhoz; úszógumik fürdéshez és úszáshoz; felfújható játékfigurák; felfújható

gumibelsők vizes játékokhoz; felfújható fürdőmedencék; felfújható játékok; felfújható dekoratívjátékok; nem

elektromos játékjárművek; papír álarcok; papír partikellékek; papír zászlócskák; partikalapok; játéklabdák;

játékfigurák; plüssbabák; homokozójátékok; békalábak; úszópapucsok; frizbik; játékmaszkok; játékműkörmök;

játékdobozok; cukorkatartó játékdobozok; építőkockák; építőkocka készletek; játékálarcok; játékok, úgymint

dobó és elkapó játékok; játékok, úgymint öltöztető játék kiegészítők; műanyag játékfigurák; úszómellények

szabadidő-tevékenységhez; akciófigurák és azok kellékei; akciófigura készletek; elemmel működő játékok;

játékpisztolyok; játékautómodellek; játékrepülőgépek és helikopterek; elemmel működő távirányítós

játékjárművek, úgymint autók, vonatok, repülőgépek, hajók, helikopterek, motorbiciklik és gumicsónakok; repülő

korongok; modellvasút készletek; labdák játékokhoz; két- és háromdimenziós játékfigurákat készítő

modellkészletek; játéknyomdák; sportszerek, úgymint gördeszkák, görkorcsolyák, céltáblák és céllövő állások

sportolási célokra, sportoláshoz használatos labdák, felfújható boxzsákok, gördeszkához használatos

könyökvédők és térdvédők, bowling zsákok, bowling labdatartók, bowling kesztyűk, minden típusú könyök

védők atletizáláshoz; sárkányok, jojók, hógömbök; játékgépek és nyerőautomaták; távirányító elektronikus

játékokhoz; úszógumik szabadidő tevékenységhez; játékfigura készletek; léggömbök; építőelemek; játékkártyák;

táblás és kártyás társasjátékok; memóriajátékok; ügyességi játékok; társasjátékok; partijátékok; logikai játékok;

fejlesztő játékok gyerekeknek; jelmezek; kézi stresszoldó labdák; puzzle-ok; játék üveggolyók; játéksátrak;

rajzkészletek; zenélő játékok; plüssjátékok; tologatós játékok; homokozójátékok; sípoló gumijátékok; kitömött

játékfigurák; beszélő játékok; vízi játékok; játékfigurák; felhúzható játékok; báb figurák; beleülhető és ráülhető

játékjárművek; perselyek; buborékfújó készletek; tojásfestő készletek; pinaták, szabadtéri partikellékek és

papírtrombiták; bólogató fejű babák; babák és tartozékaik; játékbaba készletek; játékbaba ruhák; babaházak;

ruhák kitömött- és plüssfigurákhoz; játékkozmetikumok; állatfigurák; karácsonyfadíszek és dekorációk, kivéve

 édességek és világítóeszközök; hógömbök; tojásdekoráló készletek; vidámparki játékok.

 29    Almaszósz; csomagolt kerti saláták; vaj; konzervbab hússal és hús nélkül; konzerv- és üveges gyümölcsök;

konzerv olajbogyó; leveskonzervek; konzervzöldségek; sajtok; sajtos kekszek; csirkefalatok; tubusos- és konzerv

sűrített tejek; étolajok; túró; krémsajt; aszalt gyümölcsök; mártogatós szószok, kivéve csípős szószok; szárazbab;

szárított gyümölcsök; tojások; kókuszreszelék; hasábburgonyák; sajtos mélyhűtött falatkák; csirkehúst tartalmazó

mélyhűtött falatkák; jalapeno paprikát tartalmazó mélyhűtött falatkák; húsos mélyhűtött falatkák; tenger

gyümölcseit tartalmazó mélyhűtött falatkák; zöldségeket tartalmazó mélyhűtött falatkák; mélyhűtött előételek

halból; mélyhűtött előételek húsból; mélyhűtött előételek baromfiból; mélyhűtött előételek zöldségekből;

mélyhűtött hasábburgonyák; mélyhűtött gyümölcsök; mélyhűtött zöldségek; gyümölcskrémmel töltött tészták és

sütemények; gyümölcssnack; gyümölcskompótok; fele-fele arányú tej és tejszín keverék; krumplipüré por;

zselék; szárított húsok; margarinok; nem élő hal, baromfi- és vadhús; tejek és tejtermékek kivéve fagylaltok,

jégkrémek, fagyasztott joghurtok; tejet nem tartalmazó kinyomható habok; húst és sajtot tartalmazó csomagolt

készételek; mogyoróvaj; savanyított uborka; burgonya alapú snack; burgonyasaláta; előre elkészített és hámozott

burgonyák; felvágottak; hámozott, ízesített pörkölt mogyoró; kolbászok; nem élő tengeri állatok; tejet nem

tartalmazó ízesítő krémek és porok; hámozott gyümölcsöt, hámozott mogyorót és/vagy mazsolát tartalmazó

 snackek; leves keverékek; tejföl; növényi olajok; tejszínhabok.

 30    Pirított kenyérkarikák; péksütemények, pékáruk; pogácsák; cukrozott kalácsok, édes péksütemények és

teasütemények; felfújható rágógumik; édes tortadíszek; vegyes teasütemények; torták; édességek; müzliszeletek;

gabona alapú kekszek; gabona alapú energiaszeletek; sajtos szendvicsek; rágógumik; csokoládék; csokiszeletek;

csokis cukorkák; csokoládé desszertek; kakaókeverékek; kávék; fagylalt tölcsérek; édes chipsek sütéshez;

kekszek; gabona alapú chipsek; vattacukor; sós kekszek; mini torták; édességkeverékek brownie-hoz,
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süteményekhez és tortákhoz; pudingok; fánkok; ehető tortadíszek, édesség díszítések; színes és édes zselatinok;

bundáskenyér; fagyasztott édességek; fagyasztott joghurt; müzli; müzli alapú édességek; hamburger szendvicsek;

forró csokoládék; jégkrémek; pálcás jégkrémek; jeges italok; jégkrém szendvicsek; jeges tej; ketchup;

medvecukor; sajtos makaróni; pehelycukor; pudingporok; muffinok; zabpelyhek; palacsinták; tészták;

édestészták; piták; pizzák; pattogatott kukorica; puffasztott kukorica; liszt; tésztát és rizst tartalmazó készételek;

tészta-, rizs- és kenyér alapú készételek; sós pereckék; sós rudacskák; kukoricapelyhek; önmagában fogyasztható

ízesített kukoricapelyhek; saláta dresszingek; szendvicsek; ételízesítő szószok; sörbetek; édes sütemények;

 fűszerek; ízesítő szirupok; karamell; teák; pirított sütemények; tortillák; ostyák.

 32    Energiaitalok; ízesített és nem ízesített palackozott vizek; gyümölcslevek; gyümölcsízű italok; gyümölcslé

sűrítmények; alkoholmentes italok, üdítőitalok; ásványvizek és szénsavas vizek; ízesítők szénsavas italok

 készítéséhez; Selters-vizek; gyümölcsturmixok; szódavizek; habzó vizek; sportitalok; szörpök; zöldséglevek.

 41    Szórakoztatás, úgymint online videojátékok, számítógépes játékok és online elektronikus játékok

szolgáltatása; alkalmi hozzáférés nyújtása nem letölthető videojátékokhoz, számítógépes játékokhoz, interaktív-

és elektronikus játékokhoz; igény szerinti ideiglenes hozzáférés (on-demand) szolgáltatás nem letölthető

videojátékokhoz és számítógépes játékokhoz; műsoron lévő televíziós sorozatokkal, úgymint filmdrámákkal,

akciófilmekkel, kalandfilmekkel, romantikus filmekkel, vígjátékokkal, dokumentumfilmekkel, sci-fikkel, horror-

és animációs filmekkel kapcsolatos szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató programok, úgymint

televízióprogramok készítése; szórakoztató szolgáltatások, főleg mozgóképek, videók, úgymint drámák,

akciófilmek, romantikus filmek, vígjátékok, dokumentum filmek, sci-fik, horror- és animációs filmek gyártása és

forgalmazása; szórakoztató tevékenység információk, hírek és kommentárok területén szórakoztatásra;

szórakoztató tevékenység információk, hírek és kommentárok területén szabadidős tevékenységre; szórakoztató

tevékenység multimédiás szórakoztató tartalom fejlesztésére és előállítására; weboldal készítése nem letölthető

videók és képek számára drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok, dokumentumfilmek,

sci-fik, horror- és animációs filmek vonatkozásában, globális komputer hálózaton, vezeték nélküli

kommunikációs eszközökön és hordozható eszközökön keresztül; szórakoztató tevékenység egyéb audiovizuális

televíziós programok, mint drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok,

dokumentumfilmek, sci-fik, horror és animációs filmek fejlesztésére, előállítására és forgalmazására; elektronikus

kiadói szolgáltatások, úgymint szövegek és grafikai munkák kiadása online szórakoztatásra, mint sci-fik és

animációk, szövegkönyvek, kéziratok, képregény újságok, kezelési útmutatók, fotók, kommentárok és riportok

vonatkozásában; filmelőzetesek és klipek multimédiás kiadványai; élő show műsorok prezentációi; fan-klubok;

vidámparkok; tematikus szórakoztató parkok; oktató és szórakoztató szolgáltatások, úgymint szervezési, gyártási

és lebonyolítási szerződések a film, a televízió, a szerencsejáték, a technika, az animáció és a tömegkultúra

 területén szórakoztatás céljára.

 ( 210 ) M 18 00383

 ( 220 ) 2018.02.07.

 ( 731 )  Nebuló XXI Alapítvány az Örömteli Tanulásért, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bodnár Ágnes ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Társasjátékok Ünnepe

 ( 511 )   28    Társas-, logikai-, kártya- és készségfejlesztő játékok, könyvek és puzzlek.

 41    Szórakoztató rendezvények szervezése, nyereményjátékok működtetése, szabadidős tevékenységekkel

 kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatási szolgáltatások, versenyek szervezése.

 ( 210 ) M 18 01482

 ( 220 ) 2018.05.14.

 ( 731 )  Herczeg Andrea, Dombrád (HU)

 Köves Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; grafikai reprodukciók; hírlevelek; jegyek; kártyák; katalógusok; képek; kézikönyvek;

(útmutatók); könyvecskék; brosúrák; könyvek; magazinok; revük (időszaki lapok); naptárak; noteszok;

nyomtatványok; öntapadós címkék; matricák (papíripari) öntapadós textil; (írószer és papíráru); öntapadós

 textilszalag; (papíráruk); plakátok; falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; szórólapok; újságok.

 35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

állásközvetítő irodák részére ár-összehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában; kiskereskedelmi célokból áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standök

bérbeadása; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); célzott marketing

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása (reklámtáblák); honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti menedzsment; import-export

ügynökségek számára 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 részére,

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása (irodai

funkciók); közönségszolgálati szolgáltatások; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szoftverkiadás keretében marketingszolgáltatások; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing

szolgáltatások, (üzleti segítségnyújtás); Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok készítése; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek; hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás; hirdetés; számlázás; szövegszerkesztés;

szponzorok felkutatása; tele-marketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták

terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletmenedzsment előadóművészek részére; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvezetési konzultáció; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; vásárlási megrendelések ügyintézése;

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

célokra; az összes fent említett szolgáltatásra vonatkozó információk rendelkezésre bocsátása és terjesztése;

beleértve a kiállításokra, bemutatókra vonatkozó anyagokat üzleti célokra; információszolgáltatás; terjesztés;

kiállítás és kiállítási szolgáltatások; kiállítások rendezése és lebonyolítása üzleti, kereskedelmi vagy reklám

célokra; üzleti nagykereskedelmi kiállítások szervezése; kiállítás szervezés; promóció és menedzsment; zenei és

kereskedelmi kiállítások promóciója és irányítása; mindez kiállításokon; show menedzsment; számlavezetés;

projektmenedzsment, minden kiállításhoz kapcsolódóan; hirdetési, promóciós szolgáltatások; hirdetések

elhelyezése; közvetlen reklámszolgáltatások; kimenő tele-marketing kampányok; marketing; jegyértékesítés;

 mindezek a kiállításokkal kapcsolatosan.
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 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, (képzés); coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások

(egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fényképészet; fitnesz órák vezetése; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; jegyirodai

szolgáltatások; (szórakoztatás), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és

lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások, (bemutatók, kiállítások); művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

elektronikus publikációk, amelyek nem letölthetők online; nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése,

(szórakoztatás); rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése, show-műsorok szervezése, (impresszáriók szolgáltatásai); sportlétesítmények

üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások, (fitnesz edzés); szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás;

televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások nem hirdetési célokra; versenyek szervezése (oktatás vagy

szórakoztatás); videó rögzítés; zenei produkciók; szakvásárok szervezése; egészségtudatos rendezvények,

 előadások, főzőbemutatók szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 01757

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 541 ) DATWAY

 ( 511 )   41    Táncos rendezvény szervezése.

 ( 210 ) M 18 01764

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)

 ( 541 ) magyarock

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  15    Hangszerek (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).

  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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02032

 ( 220 ) 2018.07.04.

 ( 731 )  Magyar Vitorlás Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KÉKSZALAG

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  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).

 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).

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); műsorszórás,

műsorközvetítés; internetes közvetítés; sportversenyek nyilvánossághoz közvetítése interneten, televízión vagy

 más kommunikációs csatornán.

 ( 210 ) M 18 02033

 ( 220 ) 2018.07.04.

 ( 731 )  Magyar Vitorlás Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 7. szám, 2019.04.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M688



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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 18 02160

 ( 220 ) 2018.07.17.

 ( 731 )  Bacardi & Company Limited., Vaduz (LI)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ANGEL'S ENVY

 ( 511 )   33    Észak-amerikai whiskey; észak-amerikai whiskey-alapú vagy azzal ízesített alkoholos italok.

 ( 210 ) M 18 02170

 ( 220 ) 2018.07.19.

 ( 731 )  Bada Zoltán, Érd (HU)

 ( 740 )  Farkas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szépségversenyek szervezése, lebonyolítása, fotóriportok készítése, videorögzítés.

 ( 210 ) M 18 02271

 ( 220 ) 2018.07.27.

 ( 731 )  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Karlsruhe (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálék-kiegészítők; gyógyszerészeti készítmények; állatgyógyászati készítmények; egészségügyi

készítmények gyógyászati használatra; diétás készítmények gyógyászati használatra; csecsemőknek szánt

élelmiszer; tapaszok; fogászati kötőanyagok; fogászati töltőanyagok; fertőtlenítőszerek; káros állatok

megsemmisítésére szolgáló készítmények; fungicidek, herbícidek; karcsúsító orvosi készítmények; gyógyászati

segédanyagok; gyógyászati alkohol; alkohol gyógyszerészeti célokra; érzéstelenítők; antibiotikumok;

parazitaellenes készítmények; fertőtlenítők; antiszeptikus pamut; étvágycsökkentők gyógyászati használatra;

karkötők orvosi használatra; emberi célú gyógyszerek; állatgyógyászati célú gyógyszerek; fogászati használatra

szánt gyógyszerek; aszeptikus pamut; égető ceruzák; szemészeti készítmények [gyógyászati célokra]; fürdősók

gyógyászati használatra; fürdő készítmények gyógyászati használatra; terápiás készítmények fürdőhöz;

baktériumkészítmények orvosi vagy állatorvosi használatra; bakteriológiai készítmények orvosi vagy állatorvosi

használatra; balzsamok gyógyászati használatra; balzsam készítmények gyógyászati használatra; gyapot orvosi

használatra; nyugtatók; biológiai készítmények orvosi célokra; állatgyógyászati célú biológiai készítmények;

nedvtisztító készítmények; vérzéscsillapító ceruza; gyógyszeres cukorka; vegyi gyógyszerészeti készítmények;

vegyi fogamzásgátlók; vegyi készítmények a terhesség diagnózisához; vegyi készítmények gyógyászati

használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; állatgyógyászati vegyi készítmények; egészségügyi

törülközők; dezodorok ruházati cikkekhez és textíliákhoz; dezodorok, nem emberi vagy állati felhasználásra;

fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; mosószerek gyógyászati használatra; diétás anyagok orvosi használatra;

diétás italok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek orvosi célokra; gyógyszerek gyógyászati használatra;
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albuminos készítmények gyógyászati használatra; enzimek orvosi célokra; enzimek állatorvosi célokra;

enzimkészítmények gyógyászati használatra; glükóz orvosi célokra; gumi gyógyászati használatra; övék

egészségügyi betétekhez [törölközők]; vérzéscsillapító ceruza; ragasztók fogsorokhoz; ragasztó bevonatok;

gyógynövénytea; lábizmok kezelésére szolgáló gyógyszerek; gyógyszer izomremegés csillapítására; hormonok

gyógyászati használatra; inkontinencia kezelésére szolgáló nadrág; rovarriasztók; ír moha orvosi célokra;

kapszulák gyógyszerekhez; rágógumi gyógyászati használatra; csíraölő szerek; összehúzó készítmények;

fejfájás-csillapító ceruza; kontaktlencsék és kiegészítők kontaktlencsékhez; oldószerek ragasztások

eltávolításához; gyógyhatású gyógyszerkészítmények; frissítőszerek nem emberi vagy állati felhasználásra;

levegőszagtalanító készítmények; légtisztító készítmények; malátázott tej italok gyógyászati használatra; mandula

tej gyógyászati célokra; gyógyitalok; gyógyászati infúziók; gyógyászati szőrtelenítő készítmények; gyógytea;

gyógynövények; tengeri víz gyógyfürdőhöz; fejőzsír; menstruációs bugyi; menstruációs tamponok; mentol;

cikkek fejfájás csillapítására; ásványi étrend-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz sók;

égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; készítmények fogzás

megkönnyítésére; egészségügyi betét; egészségügyi nadrágok; fürdőpakolások; gyógyiszap; fogszigetelő

készítmények; molyirtó papír; szájvizek gyógyászati használatra; táplálék-kiegészítők orvosi célokra; gyógyászati

olajok; parazitaellenes készítmények; parazitaölő szerek; pasztillák gyógyászati használatra; menta

gyógyszerészeti célokra; bütyök tömlők; gyógyászati célú bevonóanyagok; gyógyszerészeti készítmények;

gyógyszerkészítmények korpásodás kezelésére; bőrápolásra szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; fenol gyógyászati célokra; gyógyszerészeti tabletták;

spóraellenes készítmények; emberi nyomelemekből előállított készítmények; sterilizáló készítmények; füstölő

botok; füstölőkészítmények gyógyászati használatra; kontaktlencse-tisztító készítmények; hordozható, feltöltött

hordtáskák; illatos sók; ricinusolaj gyógyászati használatra; gyógyhatású kenőcsök; fűtött kenőcsök orvosi

használatra; ammónium-kloridot tartalmazó cukorkák; sók gyógyászati használatra; sók ásványvízfürdőhöz;

oxigénfürdő; altatószerek; fogyókúra tea orvosi célokra; szirupok gyógyszerészeti célokra; nadrágos bélés

(szaniter); napégés kenőcsök; napraforgó készítmények gyógyászati használatra; szoptató párnák; tesztcsíkok

gyógyászati használatra; termálvíz; tinktúrák gyógyászati használatra; glükóz orvosi célokra; gyógyszeres

krémekkel impregnált szövetek; hüvelymosó készítmények; vazelin gyógyászati célokra; feltöltött

elsősegély-dobozok; orvosi kötszerek; fáslik kötözéshez; emésztőrendszeri gyógyászati készítmények;

vitaminkészítmények; szemölcsök kezelésére szolgáló szerek; vatta egészségügyi célokra; pelenkák

inkontinenciától szenvedőknek; gyógyszerészeti krémmel impregnáltak nedves törlőkendők; gyógyhatású

kócsagkrém; hűtő spray gyógyászati használatra; kazein étrend-kiegészítők; csecsemőtápszer; élelmiszer

csecsemőknek; diétás anyagok csecsemőknek; diétás italok csecsemőknek orvosi célokra; italok csecsemőknek;

tejporok [csecsemőknek szánt élelmiszerek]; laktál liszt csecsemőknek; diétás készítmények gyermekeknek;

csecsemők számára készült diétás élelmiszerek; por csecsemők részére tejből; egészséges táplálékkiegészítők

 különleges táplálkozási igényűek számára; táplálék-kiegészítők csecsemőknek.

 29    Hús; hal; szárnyas; szárnyasok; vadhúsok; húskivonatok; tartósított, szárított és főtt gyümölcsök és

zöldségek; zselé; lekvárok; kompótok; tojás; tej; tejtermékek; étolajok; ehető zsírok; diétás élelmiszerek, nem

orvosi használatra fehérjékkel, zsírokkal, zsírsavakkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal vagy nyomelemekkel

kiegészítve, önmagukban vagy kombinációban; hínár-kivonatok élelmiszerekhez; alginátok kulináris célokra;

almás püré; húsleves; bouillon koncentrátumok; zsírtartalmú keverékek kenyérszeletekhez; vaj; vajkrém;

időpontokban; aludttej; tojássárgája; porított tojás; kulináris célokra szánt albumin; tojásfehérje; mogyoróvaj;

földimogyoró, elkészítve; halból készült élelmiszerek; húsleves-kockák; szeletelt gyümölcsök; gyümölcs chipsek;

gyümölcskocsonya; gyümölcspép; gyümölcssaláta; gyümölcs alapú snack ételek; főtt gyümölcsök; zselék

élelmiszerkénti felhasználásra; zselatin; főtt zöldségfélék; szárított zöldségek; tartósított zöldségfélék; zöldség,

konzervált (konzervdobozban); pirított tengeri algák; gyömbér lekvár; joghurt; tejporok kávéhoz; kompotok;

sűrített tej; lekvárok; kakaóvaj; kristályosított gyümölcsök; burgonyaszirom; sajt; kefir [tejital]; humusz

(csicseriborsó paszta); kókuszos vaj; kókuszzsír; kókuszdió, szárított; kókuszolaj; gyümölcskonzervek; kimcshi

(erjesztett növényi étel); májpástétom; kukoricaolaj; feldolgozatlan mandula; margarin; lekvár; dominánsan tejből
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álló tejitalok; savó; diófélék, elkészítve; gyümölcsök, konzervek, konzervkészítmények; gyümölcssaláta; étolajok;

olívabogyó, tartósítva; olívaolaj élelmiszerekhez; pálmamag-olaj élelmiszerekhez; pálmaolaj élelmiszerekhez;

zöldséglevek főzéshez; pollen, élelmiszerként előkészítve; áfonyamártás (kompót); fehérjék

élelmiszer-adalékként történő felhasználásra; fehér sajt; káposztaolaj élelmiszerekhez; mazsolák; tejszín

[tejtermékek]; sonka; tejszín; tejszínhab; szezámolaj; tahini [szezámmag paszta]; tartósított szójabab

élelmiszerekhez; szójatej [tejpótló]; napraforgóolaj élelmiszerekhez; napraforgómag, elkészítve; szalonna;

élelmiszer-zselatin; levesek; levesek készítésére szolgáló készítmények; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott

zöldségek; tofu; paradicsom püré; paradicsomlé főzéshez; kolbász; kolbász tésztában; felvágottak; preparátumok

húsleves előállításához; hagyma, tartósítva; kristályosított gyümölcsök; kalóriatartalmú gyümölcsszeletek;

halételek; elsősorban tengeri eredetű előcsomagolt vacsora; főleg főtt halból álló ételek; kész főzött ételek,

amelyek elsősorban csirkehúsból állnak; chili con carne; instant levesek; főleg szárnyasokból álló készételek;

kész ételek, amelyek elsősorban csirkét tartalmaznak; elkészített ételek, amelyek elsősorban tojást tartalmaznak;

főleg húsból álló ételek; elkészített ételek, amelyek lényegében tengeri eredetűek; főleg hústermékekből álló

ételek; főleg zöldségből készült ételek; főleg halból álló ételek; elsősorban kecskéből álló ételek; húsból

előkészített ételek [hústermék]; teljesen vagy lényegében baromfihúsból készült kész főzött ételek; teljesen vagy

majdnem teljes egészében kész ételek; kész teljesen vagy lényegében húsból készült főtt ételek; főtt étel, amely

elsősorban fermentált zöldségből, sertéshúsból és tofuból (kimcshi-csige) áll; szerves dió és mag-alapú

snackbárok; ehető dió; földimogyoró; pörkölt dió; sózott dió; héjas dió; szárított dió; ízesített dió; anyaalapú

kenhető; dióalapú élelmiszerszeletek; gyümölcs- és diófélék keveréke; dió alapú snackek; fűszerezett dió;

fűszeres dió; kókuszdió (szárított); snackkeverékek, amelyek dehidratált gyümölcsből és feldolgozott diófélékből

állnak; feldolgozott gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből készült snack-keverékek; gyümölcs- és dióalapú

snackbárok; dióalapú snack ételek; feldolgozott diófélék; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek

 (beleértve dióféléket és hüvelyeseket is); diófélék, elkészítve.

 30    Kávé; tea; kakaó; cukor; rizs; tápióka; szágó; mesterséges kávé; kávé alapú italok; csokoládéalapú italok;

tea alapú italok; gyógynövény infúziók, nem gyógyszerek; liszt; gabonakészítmények, kenyér; sütemények;

cukrászati termékek; csokoládé; fűszerek; ehető zsírok; müzli; müzli és gabonatörmelékek; gabonaalapú snack

étel; kalória-csökkentett gabona- és csokoládé; kétszersült; rizs alapú snack étel; méz, melasz; rizs pudingok;

diétás élelmiszerek, nem gyógyászati célokra, szénhidrát- és rostalapon, vitaminokkal, ásványi anyagokkal,

nyomelemekkel, önmagukban vagy kombinációban, amelyek ebbe az osztályba tartoznak; cukorka; édességek

[cukorkák]; rágógumi, nem orvosi célokra; hínár [fűszer]; ánizsmag; aromaanyagok (aromák), az illóolaj

kivételével, italok; aromaanyagok (aromák), az illóolajok kivételével; búzaliszt; aromaanyagok (aromák), illóolaj

kivételével, süteményekhez; sütőpor; sörecet; sűrítőszerek élelmiszerek főzéséhez; kötőanyagok fagylalthoz

[étkezési fagylaltok]; szivacsos tészta; bébiétel; zsemle; kovásztalan kenyér; szendvicsek; petit-beurre keksz;

sajtburgerek [szendvicsek]; csatnik [fűszeres ízesítők]; kuszkusz [búzadara]; curry [fűszer]; tejsodó; desszertek,

lényegében lisztes ételek; jégkrém; jeges tea; földimogyorós édességek; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az

éteres esszenciákat és illóolajokat; ecet; cérnametélt [tészta]; előfőzött tésztafélék; háztartási célokra szolgáló

húspuhító; fondánsok [édességek]; gyümölcs coulis (mártások); méhpempő, nem élelmiszer célra;

gyümölcskocsonyák [cukrászsütemények]; puliszka; hántolt árpa; árpagyöngy; árpa-ételek; zúzott árpa; tea alapú

italok; chipsek [gabonatermékek]; gabonaalapú snack ételek; fűszerek; szegfűszeg [fűszer]; glükóz kulináris

célokra; glutén adalékok kulináris célokra; búzadara; őrlemény emberi táplálékokhoz; zúzott zab; zabpehely;

chips; hántolt zab; hamburgerek [szendvicsek]; élesztő tabletta formájában, nem gyógyászati célokra; gyömbér

[fűszer]; fagyasztott joghurt [cukrászsütemények]; mesterséges kávé; növényi készítmények, mint kávépótlók;

kávéízesítők [aromák]; kakaókeverékek, kakaóbabok, kakaópor, kakaócukorka; kakaóalapú italok; cukorka

élelmiszerekhez; karamellák [cukorkák]; burgonya liszt élelmiszerekhez; sütemények; ketchup [szósz];

aprósütemények; főzősó; cukrászkészítmények; kekszek; sütemények; konzervált kerti gyógynövények

[fűszerek]; süteménypor; tortatészta; cukorkadíszek süteményekhez; frissítő jég; kurkuma élelmiszerekhez;

édesgyökér [cukrászsütemények]; édesgyökér-pálcikák [édességek]; mézeskalács; kukorica, őrölt; kukorica,

pörkölt; kukoricapehely; puliszka; kukoricaliszt; kukoricadara; makaróni; makaronok [tészta]; malátacukor;
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emberi fogyasztásra szánt maláta; maláta keksz; malátakivonat élelmiszerekhez; malátacukor; mandula-édesség;

marcipán; mandula paszta; majonéz; tengeri víz főzéshez; liszt élelmiszerekhez; lisztes ételek; melasz

élelmiszerekhez; kávéitalok tejjel; kakaóitalok tejjel; csokoládéitalok tejjel; feldolgozott gabonafélék;

szerecsendió; müzli; zab alapú élelmiszer; vegyesfűszer; tészta (tészta); zsemlemorzsa; piték; kérges pástétomok

(pátés en croúte); cukrászsütemények; pesto [szósz]; mignonok [sütemények]; palacsinták; bors; mézeskalács;

menta édességekhez; borsmenta-édességek; pita [zsebkenyér]; paprika [fűszerek]; pizzák; pattogatott kukorica;

propolisz [méhviasz] emberi fogyasztásra; pudingok; pattogatott kukorica; lepények; ravioli; rizstorták; rizs alapú

snack étel; élvezeti fűszerek; jég, természetes vagy mesterséges; pörkölt kávé; sáfrány [fűszerezés]; tejszínhab

merevítő készítmények; saláta öntetek; só; szendvicsek; szószok [ízesítők]; kovász; fekete kömény; zeller só;

zsömlék; mustár; mustárliszt; szójabab paszta [fűszer]; szója liszt; szója szósz; gyümölcsfagylaltok [szorbetek];

szószok [ízesítők]; spagetti; fagylaltporok; szódabikarbóna (szódabikarbónát főzéshez); keményítő

élelmiszerekhez; csillag ánizs; szusi; természetes édesítőszerek; tabuié; taco; tápióka liszt élelmiszerekhez;

fermentek pasztákhoz; tészta; paradicsom szósz; sütemények; tortilla; glükóz kulináris célokra; vanília [ízesítés];

vanillin [vanília helyettesítő]; gofri; tartárkrém főzéshez; csomagolt ételek [szendvicsek]; kolbászkötő anyagok;

fűszerek; aromás készítmények élelmiszerekhez; cikória [kávéspótló]; fahéj (fűszer); pralinék; édességek

karácsonyfák díszítésére; csokoládéval bevont vagy cukrozott gyümölcsök; rizs alapú ételek; főleg rizsből álló

ételek; főleg tésztafélékből álló ételek; keverékek mártások készítéséhez; instant tészta; kész sütőipari keverékek;

tésztaféléket tartalmazó elkészített ételek; rizs alapú elkészített ételek; elkészített ételek, amelyek [főleg] rizst

tartalmaznak; elkészített ételek pizzaformában; száraz és folyékony, főleg rizst tartalmazó ételek; elkészített

ételek, amelyek [főleg] tésztát tartalmaznak; száraz és folyékony tésztafélék, főleg tészta; csokoládéból és

diófélékből készült szendvicskrém; karamell bevonatú pattogatott kukorica kandírozott csonthéja gyümölccsel;

csokoládéval bevont dió; zsírok, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó snack szeletek

[édességek]; reggeli müzliszeletek; gabona alapú élelmiszerek; búzán alapuló snack szeletek; csokoládé bevonatú

rudak; gabona termékek szelet formában; müzliből készült snackek; müzli; gabonarudak és energiaszeletek;

 főként gabonafélékből álló müzlik.

 31    Magok; mezőgazdasági termékek; kertészeti termékek; erdészeti termékek; élő állatok; friss gyümölcsök;

friss zöldségek; magok; természetes növények; természetes virágok; állati eredetű élelmiszerek; maláta;

virághagymák; halászati csali, élő; állateledel; gabonafélék állati fogyasztásra; étkezés állatok számára; állati

eredetű élelmiszerek; szalma [takarmány]; szemek [gabonafélék]; széna; ehető kutyakeksz; állati

takarmányerősítő; természetes virágok koszorúi; állati hízó készítmények; istállói takarmányok állatok számára;

diófélék [gyümölcsök]; állati alom termékek; tőzegalom; virágok, szárítva, díszítésre; takarmány; só

szarvasmarha számára; madáreledel; karácsonyfák; gyökerek élelmiszerekhez; cukornád; friss dió; friss

 gyümölcsök, diófélék, zöldségek és gyógynövények; feldolgozatlan dió; nyers dió; diófélék [gyümölcsök].

 32    Ásványi és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; gyümölcsitalok; gyümölcslevek; italok szirupok;

italgyártási készítmények; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholtartalmú aperitifek; sör; porok pezsgő

italokhoz; ásványvíz előállítására szolgáló készítmények; italgyártási készítmények; szirupok italokhoz; esszencia

italok készítéséhez; izotóniás italok; limonádék; savóitalok; alkoholmentes gyümölcslé italok; alkoholmentes

mézalapú italok; almabor, alkoholmentes; sörtörköly; pasztillák pezsgő italokhoz; alkoholmentes koktélok;

energiaitalok; földimogyoró-tej [alkoholmentes ital]; ásványvíz előállítására szolgáló készítmények; szénsavas

víz előállítására szolgáló készítmények; nem alkoholos gyümölcsnektárok; zöldséglevek [italok]; komlókivonatok

a sörkészítéshez; gyömbérsör; izotóniás italok; kvasz (alkoholmentes ital); szirupok limonádéhoz; litiumhidroxid

víz; maláta; maláta sör; mandula tej [ital]; árpavíz; must; készítmények likőrök készítéséhez; szárcsagyökér

(szaraszaparilla) (alkoholtartalmú ital); szódavíz; szódavíz; szorbetek [italok]; asztali vizek; paradicsomlé [ital];

 szőlőmust, nem erjedt; vizek [italok].

 33    Szeszes italok (a sörök kivételével); gyümölcskivonatok, alkoholos; tejet tartalmazó alkoholos italok;

alkoholos esszenciák; alkoholos kivonatok; gyümölcsöt tartalmazó italok; alkoholos italok,a sör kivételével; előre

elkészített alkoholos italok, kivéve a sör alapú; alacsony alkoholtartalmú borok; aperitifek, emésztők és koktélok

a szeszes italok és a bor alapján; almabor; desztillált italok; gyümölcspárlatok; gyümölcsbor; pezsgők; borsmenta
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likőrök; pezsgő koktélok; szelet, pezsgő; szeszes italok [italok]; emésztést serkentő italok [likőrök és

 szeszesitalok]; bor.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai funkciók; nagykereskedelem, közbenső

kereskedelem, postaköltség-kiskereskedelem, postaköltség-katalógushoz kapcsolódó szolgáltatások, online

kereskedelem és kiskereskedelem, interneten és távértékesítési csatornákon keresztül is gyógyszertárakkal,

kozmetikumokkal és háztartási cikkekkel, szépségápolási készítményekkel, piperetermékekkel, folyadékokkal,

egészségügyi cikkekkel, gyógyszerészeti cikkekkel, állatorvosi cikkekkel, egészségügyi készítményekkel, orvosi

cikkekkel, kéziszerszámokkal, látszerészi árukkal, háztartási elektromos és elektronikus eszközökkel, gépekkel,

szerszámokkal és hardverekkel, építőanyagokkal, barkácsárukkal és kertészeti cikkekkel, hobby és kézműves

termékekkel, elektromos cikkekkel és elektronikai cikkekkel, hang- és adathordozókkal, számítógépes

hardverekkel, számítógépes perifériákkal, otthoni szórakoztató termékekkel, egészségügyi berendezésekkel,

járművek és járművek tartozékaival, tűzijátékokkal, órákkal és ékszerekkel, hangszerekkel, nyomtatványokkal,

írószerekkel, iroda cikkekkel, bőrárukkal és nyergesárukkal, lakberendezési tárgyakkal és lakberendezési

tárgyakkal, bútorokkal, szőnyegekkel, sátrakkal, ruházati cikkekkel, ruhákkal és ruházati kiegészítőkkel, cipőkkel

és textilárukkal, játékokkal, sportszerekkel, élelmiszerekkel és italokkal, mezőgazdasági termékekkel, kertészeti

termékekkel és erdészeti termékekkel, dohánytermékekkel és más stimuláns élelmiszerekkel kapcsolatban;

bónusz programszolgáltatások [értékesítési promóció]; áruk bemutatása; áruk bemutatása kiskereskedelmi

értékesítési kommunikációs médiában; áruk bemutatása értékesítés céljából [mások számára]; távközlési vagy

elektronikus eszközökkel felajánlható és megrendelhető termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési és

értékesítési promóció; gyógyszerészeti, állatorvosi cikkek, egészségügyi készítmények és orvosi cikkek

kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatásai; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kiskereskedelmi és külkereskedelmi szolgáltatások hirdetőtáblákkal; hirdetési tervezési

 szolgáltatások hirdetőtáblákon történő hirdetés céljából.

 ( 210 ) M 18 02288

 ( 220 ) 2018.07.30.

 ( 731 )  AE-Plasztik Zrt., Ajka (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Villamos, vagy egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések; elektromos zárak;

elektronikai alkatrészek, elektronikai műanyag alkatrészek, potenciométerek, kapcsolók, hőkioldó kapcsolók,

 közszükségleti és háztartási készülékekhez.

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, járműülések, kormánykerekek járművekhez,

járműajtók, járműkarosszériák és karosszériaelemek, gépjárműalkatrészek, gépjármű műanyagalkatrészek,

alszerelvények és szerelvények, gépkocsikhoz való bel- és kültéri burkolóelemek, ülésdöntő alkatrészek,

 kartámaszok, ajtónyitás határolók, továbbá gépjármű kormánykapcsolók al- és főszerelvényei.

 20    Kilincsek, kallantyúk, nem fémből; ajtószerelvények, ajtónyitás határolók nem fémből; zárak, lakatok, belső

 kilincsek, kallantyúk járművekhez, nem fémből.

 ( 210 ) M 18 02292

 ( 220 ) 2018.07.30.

 ( 731 )  PURE-FUTURE Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tea, tea alapú italok.
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 ( 210 ) M 18 02301

 ( 220 ) 2018.07.31.

 ( 731 )  Vitalis Kft., Györköny (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, pálinkák.

 ( 210 ) M 18 02421

 ( 220 ) 2018.08.14.

 ( 731 )  Ottó László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; tanítási és oktatási anyagok kultúráról és művészetről.

 35    Támogatók, szponzorok részére reklámfelület biztosítása a médiában; támogatók, szponzorok részére

reklámfelület biztosítása a médiában; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, internetes-televízióban;

 reklámszövegek publikálása videókban; reklámterjesztés; támogatók, szponzorok logóinak reklámozása.

 41    Televíziós adások szerkesztése; kulturális és művészeti televíziós adások szerkesztése; előre szerkesztett

televíziós adás internetes közreadása; internet-TV működtetése; videók internetes közreadása; élő televíziós

előadások bemutatása internetes lehetőségek használatával; audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása,

fényképezés; kulturális és művészeti rendezvények, előadások szervezése, illetve majd azok videó-változatának

megszerkesztése, televíziós adásban való közreadása; képzőművészeti galéria létesítése és működtetése;

képzőművészeti kiállítás-szervezés; kulturális és művészeti riportok készítése művészekkel, gondolkozókkal,

szellemi emberekkel, politikusokkal, kultúrpolitikusokkal, illetve azok médiában való nyilvánossá tétele;

folyóiratok szerkesztése; kulturális és művészeti folyóiratok szerkesztése; kulturális és művészeti folyóiratok

 kiadása; folyóiratok publikálása.

 ( 210 ) M 18 02440

 ( 220 ) 2018.08.17.

 ( 731 )  Primal Játékstúdió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PRIMAL GAME STUDIO

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; szoftverek videojátékokhoz; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli

készülékeken keresztül letölthető számítógépes játékszoftverek; elektronikus játékszoftver

videojáték-konzolokhoz; elektronikus játékszoftverek elektronikus kézi eszközökhöz; elektronikus

játékszoftverek mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; elektronikus

játékszoftverek; számítógépes játék lemezek; interaktív online játékszolgáltatásokat felhasználók állapotának

nyomon követésére és az online játékosoknak a megfelelő többi játékossal - minden feladatszinten - történő

összekötésére szolgáló számítógépes programok; globális kommunikációs hálózaton keresztül játszott

 többszereplős interaktív játékokhoz kapcsolódó számítógépes játékprogramok.

 41    Online játékszolgáltatások; kommunikációs világhálókon keresztül nyújtott játékszolgáltatások;
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szórakoztatási és további oktatási céllal számítógépes hálózaton keresztül nyújtott online játékszolgáltatások;

online játékszolgáltatások nyújtása az interaktív online játékszolgáltatások felhasználóinak nyomon követése és

az online játékosoknak a megfelelő többi játékossal - minden feladatszinten - történő összekötése céljából;

interaktív online játékszolgáltatások felhasználóinak nyomonkövetése és az online játékosoknak a megfelelő

többi játékossal- minden feladatszinten - történő összekötése játékok és versenyek Interneten keresztül történő

szervezése és szolgáltatása; online szórakoztatási szolgáltatások biztosítása viadalok, fantázia sportligák és játék

 show-k formájában; online információk nyújtása a számítógépes játékokkal történő szórakoztatás terén.

 ( 210 ) M 18 02513

 ( 220 ) 2018.08.28.

 ( 731 )  Robert Solar Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Sweet Bronzer

 ( 511 )  11    Álló szoláriumok; barnító berendezések [szoláriumok]; szoláriumok; szoláriumok kozmetikai célokra;

szoláriumok mint barnító berendezések, nem gyógyászati használatra; szoláriumok, nem gyógyászati célra;

 szoláriumlámpák szerelvényeit képező üvegburák.

  35    Szoláriumgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 44    Barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; szolárium felszerelések biztosításával kapcsolatos

 szolgáltatások; szolárium létesítmények biztosítása; szolárium szalonok szolgáltatásai; szolárium szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02570

 ( 220 ) 2018.09.04.

 ( 731 )  T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) T-Ede és T-Ida

 ( 511 ) 1    Fényképészeti termékek gyártására használt vegyi anyagok; vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és

 készítmények, természetes elemek.

 35    Bérszámfejtés; adóbevallás benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; költségelemzés; pénzügyi

auditálás; statisztikák összeállítása; számlakivonatok összeállítása; számlázás; üzleti értékelések; üzleti

könyvvizsgálat; üzleti beszámolók elkészítése; éves beszámolók készítése; könyvelés; könyvviteli és számviteli

szolgáltatások; adótanácsadás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

üzletvezetési konzultáció; telefonos marketing; telefonos rendelésfelvételi szolgáltatások; telefonszolgálat és

üzeneteket kezelő szolgáltatások; telefonos piackutatás; közvélemény-kutatás; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; árverési szolgáltatások;

parkolók üzleti menedzsmentje; reklámügynökségi szolgáltatások; marketing kampányok; hirdetésszervezés;

hirdetési és reklámszolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán;

termékbevezetési szolgáltatások; marketing tanácsadás; piackutatási és elemzési szolgáltatások; adatfeldolgozás;

adatrögzítés; munka- és munkaerő-közvetítés; színházi szereposztó ügynökség; emberi erőforrás menedzsment és

munkaerő toborzási szolgáltatások; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi,

promóciós és reklámozási célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; gyorsírási szolgáltatások;

hűségprogramok adminisztrációja; hirdetési hely bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetési

hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; táskákkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bőröndökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

nagykereskedelmi szolgáltatások műszőrmékkel kapcsolatban; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; szőrmékkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; esernyőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal kapcsolatban; dohánnyal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű szerszámokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
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fali borításokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; szaniterberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; szőrmékkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és

ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati

kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; televíziós és rádiós reklámok gyártása;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; műalkotásokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; fegyverekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élő állatokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

üzemanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kenőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; üzemanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kertészeti célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; erdészeti

 célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; munkaerő-kölcsönzés.

 36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlan tulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása;

lakások bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; szálláshelyek bérbeadása; föld

adásvételéhez kapcsolódó ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületek adásvételéhez kapcsolódó

ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanügynökség; ingatlanközvetítés; ingatlanok értékbecslése;

adósságbehajtás; alkuszi/ügynöki tevékenység; értéktárgyak értékbecslése; vagyonkezelés; holding vállalkozások

 pénzügyi igazgatása; adománygyűjtés; építési projekt pénzügyi menedzsmentje.

 37    Csővezetékek építése és karbantartása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesitése; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése,

karbantartása, javítása; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása;

vízvezeték-szerelés; szennyvízcsatorna tisztítása, dugulásának elhárítása; felvonók felszerelése és javítása;

épületszigetelés; közművek építése; csatornarendszer építése; szennyvíztározó telep építése; kútfúrás, kútépítés;

tűzjelző rendszerek felszerelése, javítása, karbantartása; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése, javítása;

elektromos berendezések felszerelése, javítása; építési tanácsadó szolgáltatások; védelmi és biztonsági

berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; vakolás (vakolási munkák); nyílászárók beszerelése;

tapétázás; üzletek bútorzatának beszerelése; méretre készített bútorok elhelyezése, beszerelése; bútorok szerelése;

asztalos munkák; asztalosipari munkák; belső terek takarítása; lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása; tetőfedési

szolgáltatások; ácsmunkák; alapozási talajmunka; alapozások megépítése; szigetelési szolgáltatások; földalatti

aknák építése; acélszerkezetek felépítése; csempézés, falazás téglával vagy zsalukővel; állványozás;

kéményépítés; ipari kemencék építése; ipari alpinista szolgáltatások; föld alatti építés; bevonatok, burkolatok

felvitele úszómedencékre; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; daruk (építőipari gépek) kölcsönzése; építési

területek szintezése; építési területek előkészítése, megtisztítása; leszerelési, bontási szolgáltatások; épületek

festése és mázolása; festés és lakkozás; külső és belső festés; üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése,

karbantartása és javítása; burkolás; parkettázás; hulladékeltávolítás; szemétgyűjtés; közterületek takarítása;

úszómedencék tisztítása; járművek kűlső/belső takarítása; tartályok tisztítása; kártevő-mentesítés, fertőtlenítés és

rovarirtás; úttisztítás; épületek fertőtlenítése bakteriális fertőzések ellen; épülettakarítás, épülettisztítás; gyárak,

üzemek takarítása; útépítés; aszfaltozás; ipari takarítási szolgáltatások; ablaktisztítás; kéményseprés; gépek

tisztítása; ipari kazánok, bojlerek, vízmelegítők tisztítása; kazánok tisztítása; számítógépes hardverek és

telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása, javítása; kommunikációs infrastruktúra

 építése; építési projektmenedzsment szolgáltatások.

 38    Telefonközpontok; telefonhívások továbbítása; automatikus telefonszolgálat; telefonos kommunikáció

biztosítása; segélyvonalakhoz és ügyfélszolgálatokhoz kapcsolódó telefonos kommunikációs szolgáltatások;

vezetékes távközlési szolgáltatások; telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik

felek (felhasználók) számára; internetes audio- és videostreaming szolgáltatás; adat-, hang-, videó- és multimédia
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 fájlok továbbítása.

 39    Raktár bérbeadás; hulladékgyűjtés; hulladékszállítás; újra felhasználható áruk gyűjtése, szállítása; hulladék

eltávolítás; hulladéktárolók összegyűjtése; hulladéktárolás; szárazföldi szállítás; közlekedési célokra használt

állomások működtetése; útdíjszedő állomások üzemeltetése országúton és autópályán; vasúti infrastruktúra

építése; alagutak működtetése; hidak működtetése; garázsok és parkolóhelyek bérbeadása; mentés, elszállítás,

vontatás; parkolóház szolgáltatások; szennyezett hulladék szállítása és tárolása; ipari hulladék begyűjtése;

használt olaj tárolása; szennyezett talaj szállítása; áruszállítás; teherszállítás; konténerszállításí szolgáltatások;

tehergépjárművek bérbeadása; áruk szállítása hűtött körülmények között; szállítás nehézáru szállító járművekkel;

szállítás tartálygépkocsival; gépjárművek szállítása; folyékony hulladék eltávolítása és szállítása; gyógyászati és

speciális hulladék szállítása; gépjárművek kölcsönzése, bérbeadása; járművek lízingfinanszírozása; éttermi

ételszállítás; pizza kiszállítás; betegszállítás mentőautóval; légimentő szolgáltatások; raktározás, tárolás;

szárazföldi személyszállítás, drótkötélpályás szállítás; közúti személyszállítás; személyszállítás autóbusszal;

 siklóvasúttal történő személyszállítás.

 40    Vegyi anyagok és petrolkémiai termékek feldolgozása; acélvágás, acél hőkezelése és bevonása;

fakitermelés; fafeldolgozás; veszélyes hulladékok kezelése; használt olaj feldogozása; nukleáris hulladékok

ártalmatlanítása és kezelése; vegyi hulladékok kezelése; hulladékkezelés; hulladékégetés; hulladék- és

szemétmegsemmisítés; hulladékok bedarálása; talaj-, hulladék- vagy vízkezelési szolgáltatások (a környezet

 helyreállításának szolgáltatásai); víztisztítás; vízelosztás és vízellátás.

 41    Konferenciaszervezés; feliratozás; szakoktatás, szakmai képzés; oktatás biztosítása fogyatékkal élők

számára; gépjárművezetők képzése; oktatási tanácsadási szolgáltatások; karrier információs és tanácsadási

szolgáltatások; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatás előkészítő iskolákban;

korrepetálás; szakmai felkészítő képzések biztosítása; államvizsgára felkészítő tanfolyamok; nyelvtanfolyamok

szervezése; vallásoktatás; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban; oktatási

szolgáltatások számítógépes hardverekkel és szoftverekkel kapcsolatban; játékautomaták bérbeadása; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; sípályák üzemeltetése; szabadidős szolgáltatások; nyilvános fürdők üzemeltetése;

klubszolgáltatások; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; tűzijátékok; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportesemények megszervezése, megrendezése; időmérés sporteseményeken; létesítmények

biztosítása sporteseményekhez; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; közösségi

klubok szolgáltatásai; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sporttevékenységekkel kapcsolatos

tanfolyamok; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; torna oktatás; sporttevékenységekkel kapcsolatos

edzői szolgáltatások; harcművészeti oktatás; jógaoktatás; zongoraoktatás; zeneoktatás; előadóművészeti oktatás;

művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; iskolai művészetoktatási szolgáltatások; tánccal kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; képzőművészeti oktatás; fényképészeti oktatás; filmgyártás; TV műsorok készítése;

 mozifilmek gyártása; videók gyártása; művészeti galériák szolgáltatásai; járművezetési oktatás.

 42    Anyagtesztelés; bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; fizikai kutatások; gépjárművek műszaki vizsgálata;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; mechanikai kutatás; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki

tervtanulmányok készítése; vegyelemzés, kémiai analízis; ásványok vagy olajok elemzése; élelmiszerhigiéniai

konzultáció; szennyezettség vizsgálatára szolgáló mintavétel és elemzés kivitelezése; szennyezettség szintjének

megállapítására szolgáló mintavétel és elemzés kivitelezése; tanúsítás; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés;

mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; építési tervkészítés;

térképészet; vízrajzi felmérés; geológiai felmérés, előrejelzés; épülettervezés; várostervezés; építési tervkészítés;

meteorológiai előrejelzés; tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; építészeti tervezés;

építészeti szolgáltatások; web hosting szolgáltatás; internetes tárhelyszolgáltatás digitális tartalom számára;

számítógép programozása vonalkódok nyomtatásához; építési projektek fejlesztése; műszaki projekttanulmányok

 készítése építési projektekhez.

 43    Hordozható épületek, építmények bérbeadása; kempingezési lehetőség biztosítása, átmeneti szállások

kiadása; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai; gyorséttermek; éttermi szolgáltatások; mobil éttermi

szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; étel
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és italkészítés; ételek és italok felszolgálása; szállodai szolgáltatások; turistatáborokkal, kempingekkel

 kapcsolatos szolgáltatások; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása.

 44    Tájépítészeti szolgáltatások; tájtervezés; mezőgazdasági tanácsadás; erdészeti szolgáltatások; erdőgazdasági

szolgáltatások; kertészet, kertészkedés, parkosítás; törökfürdő szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szaunák

üzemeltetése; szolárium szolgáltatások; gyógyfürdő szolgáltatások; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; masszás

szolgáltatások; orvosi vizsgálatok; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; szülésznői

szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; látásvizsgálati szolgáltatások; hidroterápia; beszédterápia; csontkovács

szolgáltatások; homeopátiás egészségügyi kezelések; akupunktúra; orvosi laboratóriumi szolgáltatások;

 optikusi/látásvizsgálati szolgáltatások.

 45    Temetkezési szolgáltatás; krematóriumi szolgáltatások/hamvasztás; balzsamozás; fizikai biztonsági

tanácsadás; sírhelyek vagy kripták biztosítása; szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licensz); szellemi

 tulajdonnal kapcsolatos licensz szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02649

 ( 220 ) 2018.09.11.

 ( 731 )  Malen Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 ) SZUPER BÚVÁR

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 02762

 ( 220 ) 2018.09.20.

 ( 731 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés István, Újhartyán

 ( 541 ) STORY

 ( 511 )   43    Rendezvényszervezés; vendéglátás, szórakozóhely.

 ( 210 ) M 18 02836

 ( 220 ) 2018.10.01.

 ( 731 )  Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Eladási propaganda (mások számára), gazdasági előrejelzések, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak

készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás

üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes

nyilvántartások kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.

 36    Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások,

hitelirodák, hitelkártya szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön [finanszírozás), kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai, követelésbehajtási ügynökségek, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés, (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

tanácsadás, részletfizetési hitelnyújtás, széfletét szolgáltatások, takarékpénztárak, telebank szolgáltatások,

terhelőkártya-szolgáltatások, tőkekihelyezés, tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdeügynöki

 tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése.

 38    Elektronikus levelezés (e-mail), hírügynökségek, üzenetek és képek szolgáltatása számítógépek
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 segítségével.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető

elektronikus publikációk (nem letölthetők), show műsorok, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szemináriumok

rendezése, vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás

 vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 18 02839

 ( 220 ) 2018.10.01.

 ( 731 )  Hard Rock Holdings Limited, London (GB)

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

 ( 541 ) GMT

 ( 511 )   43    Étterem, bár és vendéglátó helyiségek, szalonok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 18 02844

 ( 220 ) 2018.10.01.

 ( 731 )  Juhász Csilla, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Attila ügyvéd, Debrecen

  

( 546 )

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 18 02845

 ( 220 ) 2018.10.01.

 ( 731 )  Süttő Márta Éva, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia egyéni szabadalmi ügyvivő, Bp

 ( 541 ) ANYÓS SULI

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; tanfolyamok szervezése, szemináriumok szevezése és levezetése, klub

 szolgáltatások, coaching.

 44    Testi-lelki egészséggel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás, prevenciós szolgáltatás, terápiás csoportok

 szervezése.

 ( 210 ) M 18 02945

 ( 220 ) 2018.10.09.

 ( 731 )  WIM GROUP Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) XXL

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek, rendezvényszervezés, szórakoztatás.

 ( 210 ) M 18 02966

 ( 220 ) 2018.10.12.

 ( 731 )  Prekup Zsolt, Nyírbogdány (HU)
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 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) Tac-Medic

 ( 511 )   41    Elsősegélyhez kapcsolódó oktató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02971

 ( 220 ) 2018.10.12.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

  

( 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).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02972

 ( 220 ) 2018.10.12.

 ( 731 )  Pharmapaletta Kft., Encs (HU)

 ( 541 ) Hepa Max

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 18 02973

 ( 220 ) 2018.10.12.

 ( 731 )  Pharmapaletta Kft., Encs (HU)

 ( 541 ) Sabal Max

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 18 02999

 ( 220 ) 2018.10.16.

 ( 731 )  Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
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tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási

 szolgáltatások.

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

 szponzorálás; támogatás.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 18 03003

 ( 220 ) 2018.10.16.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak; hústartalmú snack termékek; növényi alapú,

 zöldség alapú, gyümölcs alapú, tej alapú snack termékek; pástétomok.

  30    Szendvicsek; kukorica és gabona alapú snack termékek.

 ( 210 ) M 18 03004

 ( 220 ) 2018.10.16.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak; hústartalmú snack termékek; növényi alapú,

 zöldség alapú, gyümölcs alapú, tej alapú snack termékek; pástétomok.

  30    Szendvicsek; kukorica és gabona alapú snack termékek.

 ( 210 ) M 18 03005

 ( 220 ) 2018.10.16.

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

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

  

( 554 )

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak; hústartalmú snack termékek; növényi alapú,

 zöldség alapú, gyümölcs alapú, tej alapú snack termékek; pástétomok.
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  30    Szendvicsek; kukorica és gabona alapú snack termékek.

 ( 210 ) M 18 03199

 ( 220 ) 2018.10.28.

 ( 731 )  Balkezes Sörfőzde Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós, (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Magyarországról származó sörök.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03223

 ( 220 ) 2018.10.30.

 ( 731 )  Kukorelly Pál László, Keszthely (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) REISCHL

 ( 511 )   32    Sörök.

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

 áru).

 ( 210 ) M 18 03226

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Dobronyi Máté, Dabas (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; húsok; húsgombócok; hússzeletek; hús, tartósított; sózott hús; szeletelt hús; konyhakész hús; füstölt

húsok; friss húsok; fagyasztott húsok; csomagolt húsok; főtt húsok; pácolt húsok; főtt húsételek; csirkés

húsgolyók; fagyasztott hústermékek; hamburgerek, húspogácsák; feldolgozott hústermékek; húsgombócok

baromfiból; quenelles [húsgombócok]; hústöltelékek pitékhez; hústermékek hamburgerek formájában; húsból

készült étkezési krémek; elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség];

 quenelles [hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más húsból].

  30    Grillezett húshoz [barbecue] való szószok; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc].

 35    Húsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03227

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Elek Lászlóné, Nagyszénás (HU)

 Elek László, Nagyszénás (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03228

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Nagy Zoltán, Kaposvár (HU)

 Szabó Ágnes, Kaposvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Bögrék; korsók; porcelán bögrék; cserép bögrék; csészék; csészék és bögrék; porcelánból készült bögrék;

 kerámiaanyagokból készült bögrék; bögrék, nem nemesfémből; műanyag bögrék.

 ( 210 ) M 18 03230

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Arezzo design Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Fürdőszobai berendezések; fürdőkádak; fürdőkabinok; fürdőkád fúvókák; fürdőkád-fülkék; fürdőkád

felszerelések; fürdőszoba szerelvények; fürdőszoba melegítők; fürdőszobai csapok; fürdőszobai mosdók;

hidromasszázs fürdőberendezések; fúvókák fürdőberendezésekhez; talapzatos fürdőszobai mosdókagylók;

talapzatos fürdőszobai mosdók; mosdók, mosdókagylók; mosdócsapok; vízmelegítők mosdóvízhez

[mosdókagylókhoz]; szerelvények mosdókagylókhoz; mosdócsaptelepek [csapok]; álló mosdócsaptelepek;

lámpák mosdóállványokhoz; felszerelések mosdóhelyiségekhez; mosdók [mosdókagylók] szaniter berendezések

részei; mosdókagylót tartalmazó mosdószekrények [vízellátáshoz csatlakoztatva]; csaptelep levegőztetők;

csaptelepek [vízcsapok]; csapok, csaptelepek; víztakarékos csaptelepek; keverő csaptelepek vízvezetékekhez;

keverő csaptelepek [vízcsapok]; fogantyúk, nyitókarok csaptelephez; zuhanyberendezések részét képező

szabályozott, irányított keverő; toalettek [WC-k]; WC-k beépített zuhannyal; fertőtlenítőszer-adagolók

toalettekhez, WC-khez; bidés WC-csészék; WC-tartályok mint szaniterberendezések; higiéniai WC-ülőke

 lefedők; folyóka.
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 21    Kozmetikai és toaletteszközök és fürdőszobai felszerelések; fürdőkefék; fürdőpamacsok; fürdőszivacsok;

ürdőszobai pohártartó; fürdőszobai vödrök; fürdőszobai mosdókagylók [tartályok]; műanyag hálós

fürdőpamacsok; törölközőtartó gyűrűk [fürdőszobai szerelvények]; műanyag fürdőszobai állványok [polcok];

fürdőszobai játékok tárolására szánt műanyag vödrök; tartók WC kellékekhez; WC-kefe tartók; toalettkefék,

WC-kefék; adagolók WC-papír tárolására [kivéve rögzítettek]; mosdótálak, mosdók; mosdókancsók;

mosdószivacsok; mosdótálak, lavórok; fürdőszobai mosdókagylók [tartályok]; mosdószivacsok, szivacsok

 mosakodáshoz; mosdótálak [szaniter berendezések részei].

 35    Szaniterberendezésekkel kapcsolatos kis- és nagy kereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kis-

és nagy kereskedelmi szolgáltatások; bútorok értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagy kereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03231

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  László Árpád, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Békefi László, Budapest

 ( 541 ) Pier27 Bar&Lounge

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03232

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Tóth Tamás Mihály, Csorna (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

 ( 210 ) M 18 03233

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Simkó Attila, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyurcsik András, Miskolc

 ( 541 ) Rossita Kisvendéglő

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03234

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03251

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Csurka Endre István, Budapest (HU)

 Csurka Dóra, Nagykovácsi (HU)

 Csurka Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

 ( 541 ) Magyar Fórum

 ( 511 ) 9    Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; számítógépes

hordozókon rögzített elektronikus kiadványok; elektronikus folyóiratok; elektronikus könyvek; internetről

elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális könyvek; letölthető

elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus könyvek; letölthető elektronikus újságok; számítógépes

 hordozókon rögzített elektronikus kiadványok.

 16    Rendszeresen megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; hírlevelek;

napilapok; nyomtatott vizuális anyagok; könyvek; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott

 publikációk; hetilapok.

 38    Hozzáférés biztosítása online tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; az interneten és bármely más

kommunikációs hálózaton található honlapokhoz való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz; interneten keresztül történő adatokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes beszélgető

fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes

portálokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; internetes weblapos

fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; kommunikációs szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez; online

multimédiás tartalomhoz való hozzáférés biztosítása; platformokhoz vagy portálokhoz való hozzáférés biztosítása

 az interneten; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása.

 41    Kiadói szolgáltatás; multimédiás anyagok online kiadása; elektronikus folyóiratok online kiadása,

publikálása (nem letölthető); számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása;

adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; böngészhető kiadványok megjelentetése az

interneten vagy globális számítógépes hálózaton; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;

elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése (nem letölthető); elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok

online kiadása, publikálása (nem letölthető); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online

megjelentetése; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus hetilapok online közzététele; elektronikus

 publikációk; elektronikus publikációk biztosítása; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetőek.

 ( 210 ) M 18 03327

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Budapesti 222. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 7. szám, 2019.04.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M705



 ( 541 ) Rendszeralkotás... a gondolataimból alkotok teremtést...

 ( 511 )   45    Jogi dokumentumok elkészítése.

 ( 210 ) M 18 03346

 ( 220 ) 2018.11.12.

 ( 731 )  Regent Hospitality Worldwide, Inc., Grand Cayman (KY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) REGENT

 ( 511 )  35    Hotelmenedzsment szolgáltatások mások számára; szállodai franchise szolgáltatások; üzleti tanácsadási és

tanácsadási szolgáltatások szállodai vezetéshez, műveletekhez és franchisehoz; szállodák és egyéb szálláshelyek

üzleti irányítása; szállodai és ingatlan marketing szolgáltatások; ügyfélhűségi és ösztönző programok

 működtetése; promóciós szolgáltatások ügyfélhűségi és ösztönző programokhoz kapcsolódóan.

 36    Ingatlanszolgáltatások, nevezetesen lakások, társasházak, időben megosztott használati jogok,

lakóingatlanok, üdülési tulajdonságok, valamint az ehhez kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások fejlesztése,

 bérbeadása, kezelése, bérbeadása és közvetítése; időben megosztott ingatlancsere szolgáltatások.

 43    Szállodai, szállás- és ideiglenes szállás-szolgáltatások; szállodai, szállás és ideiglenes szállásokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; szállodai, szállás és ideiglenes szállásfoglalási szolgáltatások; éttermi,

bár-, koktélbár-, kávézó-, kávéházi és snackbár-szolgáltatások; élelmiszerekhez és italokhoz kapcsolódó

vendéglátó-ipari ellátási szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; konferenciák, találkozók, rendezvények,

 konferenciák és kiállítási létesítmények biztosítása; székek, asztalok, asztalterítők és üvegáru bérbeadása.

 ( 210 ) M 18 03353

 ( 220 ) 2018.11.13.

 ( 731 )  TRADE MARK INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelözö keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömö anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 03354

 ( 220 ) 2018.11.13.

 ( 731 )  TRADE MARK INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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).

 ( 210 ) M 18 03355

 ( 220 ) 2018.11.13.

 ( 731 )  TRADE MARK INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) WU2

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 03363

 ( 220 ) 2018.11.12.

 ( 731 )  A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány, Felcsút (HU)

 ( 740 )  Schmidt Ádám és Társa 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; 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).

 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).

 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03365

 ( 220 ) 2018.11.12.

 ( 731 )  BAUMIT Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Baumit. A jó ház lényege.

 ( 511 )  17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03368

 ( 220 ) 2018.11.12.

 ( 731 )  Lakházi Tamás, Siófok (HU)

 ( 541 ) Balathlon

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver programok; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek [programok];

szoftverek; számítógépes digitális térképek; számítógépes adatbázisok; rögzített adatok [mágneses]; rögzített

adatállományok; optikai felvevő anyagok; optikai lemezfelvételek; adatbázisok; elektronikusan felvett adatok az

internetről; elektronikusan rögzített adatok; letölthető multimédiás fájlok; média tartalmak; elektronikus

adatbázisok; interaktív adatbázisok; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; webhely fejlesztő szoftver;

webalkalmazás-szoftverek; tevékenységkövető szoftverek edzésekhez; szoftverek valós világ műveletek

felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és futtatásához; szoftverek okostelefonokhoz; szoftvercsomagok; szoftver

csomagok; szoftver elektronikus levelezéshez és üzenetküldéshez; számítógépes szoftverek többfelhasználós

hozzáférés lehetővé tételére egy globális számítógépes információs hálózathoz; számítógépes szoftverek

számítógépes szoftverfejlesztéshez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok továbbításához;

számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek helymeghatározási

adatok gyűjtéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok összesítéséhez; számítógépes szoftverek

globális helymeghatározó rendszerekhez [gps]; számítógépes szoftverek dinamikus weboldalak létrehozásához;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez;

számítógépes szoftver-platformok szociális hálózatépítéshez; számítógépes szoftver információk és adatok

kereshető adatbázisának létrehozására; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes programok [letölthető

szoftverek]; számítógépes alkalmazásszoftverek; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; segítő

szoftverek; segédszoftverek; programok okostelefonokhoz; programok számítógépekhez; plugin szoftverek;

mobiltelefon-szoftverek; mobil szoftverek; mobil alkalmazások; letölthető szoftverek; letölthető

szoftveralkalmazások; levelezési szerver szoftverek; letölthető számítógépes segédprogramok; letölthető

számítógépes segédszoftverek; letölthető mobilalkalmazások információk kezeléséhez; letölthető

mobilalkalmazások információk továbbításához; letölthető mobilalkalmazások adatok továbbításához; letölthető

mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; letölthető felhőalapú szoftverek; letölthető e-mail szoftverek; letölthető

azonnali üzenetküldő szoftverek; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; közösségi

szoftverek; internetről letölthető szoftverek; internetről letöltött számítógépes szoftverek; internetes

információnyújtást lehetővé tévő számítógépes szoftverek; freeware [ingyen használható szoftver];

blogszoftverek; applikációs szoftver; alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő szolgáltatásokhoz;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 7. szám, 2019.04.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M708



 alkalmazásszoftverek számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz.

 41    Versenyszervezés; versenyek, versenysorozatok szervezése; túrázással kapcsolatos szabadidős

szolgáltatások; tornák szervezése; testnevelési szolgáltatások; testnevelés; szabadidős és képzési szolgáltatások;

sportversenyek rendezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek és sportesemények

megszervezése; sportversenyek és sportesemények szervezése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;

sporttevékenységek; sportszolgáltatások biztosítása; sportszolgáltatások; sportrendezvényekhez kapcsolódó

információk szolgáltatása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények lebonyolítása;

sportrangadók szervezése; sportesemények megszervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények

biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportedzői tevékenység; sport klub

szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sport edzőtábori szolgáltatások; online hírlevelek biztosítása

sportszórakoztatás területén; közösségi klubok szolgáltatásai; köredzések tartása; kerékpárversenyek szervezése;

kerékpáros események szervezése; főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; főiskolai és

egyetemi atlétikai események szervezése és lebonyolítása; fitneszedzési szolgáltatások; fitnesz klub

szolgáltatások; élő sportesemények lebonyolítása; atlétikai versenyek rendezése és lebonyolítása; atlétikai

versenyek szervezése; edzési, sportolási létesítmények foglalása; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés];

egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészség- és fitnesztréning; közösségi klubok szolgáltatásai

szórakoztatási célokra; közösségi sport- és kulturális események szervezése; szórakoztatási szolgáltatások

közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában; vízi szabadidős szolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadidős táborok; szabadidős

szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások idősek számára; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős

rendezvények megszervezése; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; szabadidős,

rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős létesítmények

biztosítása; szabadidős információs szolgáltatások; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; hátizsákos

utazással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; diákok rekreációs, szabadidős tevékenységekben való

részvételének megszervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos rekreációs, szabadidős

 tevékenységek szervezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése.

 ( 210 ) M 18 03369

 ( 220 ) 2018.11.13.

 ( 731 )  CONSULT-UNION GYŐR Gazdasági Tanácsadó és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Szobonya Gergő Miklós ügyvéd, Győr

 ( 541 ) SMART KKV

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 03370

 ( 220 ) 2018.11.13.

 ( 731 )  Babik Ágnes, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Brünner István, Alsózsolca

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Gofrik, palacsinták.

  39    Gofri házhozszállítás (otthonokba, intézményekbe).
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  43    Gofri, palacsinta, kávé, italok felszolgálása.

 ( 210 ) M 18 03393

 ( 220 ) 2018.11.15.

 ( 731 )  Deng Zitao, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03406

 ( 220 ) 1998.09.28.

 ( 731 )  Walfood SA, Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   29    Halak; friss és fagyasztott kagylófélék; kagylókonzerv, friss és fagyasztott rák, rákkonzerv.

 ( 210 ) M 18 03412

 ( 220 ) 2018.11.15.

 ( 731 )  Szabó György József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03413

 ( 220 ) 2018.11.16.

 ( 731 )  Csillik Szilvia Márta, Érd (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Coaching; egészségvédő klubok szolgáltatásai; gyakorlati képzés (szemléltetés); könyvkiadás; oktatás;

 oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás.

  44    Terápiás szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; masszázs.

 ( 210 ) M 18 03451

 ( 220 ) 2018.11.20.

 ( 731 )  Thai World Import & Export Co. Ltd., Bangklo, Bangkholaem Bangkok (TH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Zöld mungóbab; babok; kókusztej konyhai használatra; zöldségkonzervek; gyümölcskonzervek; vágott

zöldségek; vágott gyümölcsök; savanyított zöldségek; savanyított gyümölcsök; készítmények húsleveshez;

leveskészítmények; szárított fűszernövények kulináris célokra; szárított zöldségek; curry leves; chips; gyümölcs

 chips.

 30    Liszt; tápióka; szágó; rizscérnametélt; rizstészta; cukor; pálmacukor; curry krémek; tiszta tamarind; édes

chilli szósz; édes chilli szósz csirkéhez; édes chilli szósz tavaszi tekercshez; chilli szósz tengeri ételekhez;

mogyorós satay szósz; pad thai szósz; édes szilva szósz; suki yaki szósz; fűszerek; szószok; ízesítők;

 ízesítőszerek.

 ( 210 ) M 18 03491

 ( 220 ) 2018.11.22.

 ( 731 )  ZAC Property Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gozsdu Udvar

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03492

 ( 220 ) 2018.11.22.

 ( 731 )  Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Fasírt Kitchen

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bisztró [büfé]

szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre

árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos

szolgáltatások; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos

információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet

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

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

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és biztosítása

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

vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; ételfőzési,

melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre;

ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek

értékelései; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi

asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások;

éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi

szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; grilléttermek;

gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; kantinok, büfék, étkezdék;

klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; mobil éttermi szolgáltatások;

önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások; salátabárok; snack-szolgáltatások; sörbárok; svédasztalos

éttermi szolgáltatások; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; bárok; büfészolgáltatások koktélbárok számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;

 esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).

 ( 210 ) M 18 03493

 ( 220 ) 2018.11.23.

 ( 731 )  Petrezselyem József, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Természetes gyógymódok oktatása, egészséges életmódra oktatás és nevelés, akadémiák (oktatás),

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés), bálok szervezése, bentlakásos iskolák, coaching (tréning),

dalírás, egészségklub szolgáltatások (egészségés fitnesz), elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek

és folyóiratok on-line publikálása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, filmgyártás, kivéve reklámfilmek, fotóriportok készítése, gyakorlatiképzés (szemléltetés),

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, idegenvezetös túrák levezetése, iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és

lebonyolítása,kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése, mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line

elérhető elektronikus publikációk, nemletölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák,

pályaválasztási tanácsadás, partik tervezése (szórakoztatás), szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás, szakmai átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és

lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

szolgáltatások, táboroztatás, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videó rögzítés,

 zenei produkciók, zeneszerzés.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító

kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, fizioterápia,

fizikoterápia, hospice ellátás,elfekvők, kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, kiropraktika, klinikák,

laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők

szolgáltatásai, kórházak, masszázs, optikusok szolgáltatásai, orvosiellátás, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások,

otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus (szolgáltatások), szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások,

távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szépségszalonok, szülésznőkszolgáltatásai,

 állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai, spiritiszta tanácsadás,

szeliemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció, szerzői jogok kezelése, társkereső

 szolgáltatások, vallásiösszejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.
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 ( 210 ) M 18 03494

 ( 220 ) 2018.11.23.

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

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 18 03495

 ( 220 ) 2018.11.23.

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

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 18 03497

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Hajdú-Ház Ingatlaniroda Bt., Hajdúböszörmény (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlantulajdonok bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; ingatlan lízing és

bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanügyletek; ingatlantanácsadás; ingatlanügynökség; ingatlanközvetítés;

ingatlan értékbecslés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlan bérbeadási

ügyintézés; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos; információnyújtás; ingatlanokhoz

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;

ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal

kapcsolatban; ingatlan lízing és bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai

épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával

 kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 18 03499

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Korfanti Gábor, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  39    Hulladékszállítás; hulladékok elszállítása; hulladékok eltávolítása és elszállítása; zöldhulladékok

elszállítása; zöldhulladékok eltávolítása és elszállítása; zöldhulladék begyűjtés; zöldhulladék konténerek

összegyűjtése; hulladéktároló konténerek, tartályok bérbeadása; hulladékkezelési konténerek, tartályok

 bérbeadása; szállítmányozási, fuvarozási szolgáltatások.

  44    Kertészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03500

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Unikén-Trade Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) TREFF

 ( 511 )  1    Sósav; vízkőoldó szerek.

3    Mosogatószerek gél formájában; padlótisztító készítmények; fehérítők; zsíreltávolító, zsírtalanító

 készítmények; zsírtalanító oldószerek, nem gyártási folyamatokhoz.

 35    Sósav kis- és nagykereskedelme; vízkőoldó szerek kis- és nagykereskedelme; mosogatószerek gél

formájában kis- és nagykereskedelme; padlótisztító készítmények kis- és nagykereskedelme; fehérítők kis- és

nagykereskedelme; zsíreltávolító, zsírtalanító készítmények kis- és nagykereskedelme; zsírtalanító oldószerek,

 nem gyártási folyamatokhoz kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 03526

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített

ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel-

és italkészítés; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok

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

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

felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök

kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés;

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

szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel
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kapcsolatban; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 18 03539

 ( 220 ) 2018.11.28.

 ( 731 )  Perkovátz Tamás, Sopron (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 210 ) M 18 03540

 ( 220 ) 2018.11.28.

 ( 731 )  Participatio Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Konferenciák, rendezvények szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 03541

 ( 220 ) 2018.11.28.

 ( 731 )  Poultry Management Consulting Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) PÁRATLAN DEBRECENI PÁROSOK

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek, rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 18 03543

 ( 220 ) 2018.11.28.

 ( 731 )  Kabina Balázs, Dunakeszi (HU)

 ( 541 ) corliv

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 18 03548

 ( 220 ) 2018.11.28.

 ( 731 )  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; elektromos energia

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03552

 ( 220 ) 2018.11.29.

 ( 731 )  Dominus Ákos, Budapest (HU)

 ( 541 ) velopannon

 ( 511 )  35    Harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal;

 kerékpár-tartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  39    Interneten elérhető turisztikai információnyújtás.

 ( 210 ) M 18 03614

 ( 220 ) 2018.12.05.

 ( 731 )  Vágási Nóra, Budapest (HU)

 ( 541 ) RITUAL BY NONO

 ( 511 )   25    Női ruházat.

 ( 210 ) M 18 03616

 ( 220 ) 2018.12.04.

 ( 731 )  Astoria-Tisza Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 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).

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

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

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 18 03628

 ( 220 ) 2018.12.06.

 ( 731 )  Járosi Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03630

 ( 220 ) 2018.12.06.

 ( 731 )  Dr. FÉNY autófényező és karosszériajavító Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Dr. FÉNY

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03677

 ( 220 ) 2018.12.11.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUD Aréna

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03685

 ( 220 ) 2018.12.11.

 ( 731 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) VITAYOO

 ( 511 )  30    Pékáru, kenyér, kalács, friss péksütemények, kifli, zsemle, édes péksütemények, sós péksütemények,

töltetlen péksütemények, töltött péksütemények, fagyasztott péksütemények, elősütött péksütemények, tartósított

péksütemények, felületkezelt péksütemények; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított lepények, piték,

piták, pirogok, pizza-lapok, pizzák; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított hamburgerzsemlék; frissen

sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított hot dog kiflik; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított cereália alapú

szendvicsalapok; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított tortillák, taco-k, lángosok; frissen sütött,

fagyasztott, elősütött, tartósított bagel-ek, paninik; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított fánkok,

palacsinták, gofrik, gombócok, knédlik; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított perecek; cukrász áru,

cukrászsütemények, gyümölccsel töltött cukrásztermékek, piték, torták, kekszek (aprósütemények), fagyasztott

 cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 18 03753

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  GreenBaggins Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03779

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Marton Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kiskirálylány

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás.

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

 ( 210 ) M 19 00025

 ( 220 ) 2019.01.08.

 ( 731 ) ŞÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 83412 Nolu Cad. No: 4 Şehitkamil,

 Gaziantep (TR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Biscolata

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és mesterséges kávé; rizs; tapióka és szágó; liszt és gabonafélékből készült készítmények;

kenyér, sütemények; cukor, méz, csirke; élesztő, sütőpor; só; mustár; ecet, mártások (fűszerek); fűszerek; jég;

cukrászsütemények, csokoládé, keksz, ostya, csokoládé tejjel, sütemények, édességek, csokoládék és karamellből

készült édességek; rágógumi; fagylalt, jégkrémek; gabonaalapú snack-ételek, pattogatott kukorica, zúzott zab,
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kukoricapehely, gabonából készült ételek reggelire, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott búza, emberi

 fogyasztásra szánt árpa, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott zab, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott rozs.

 ( 210 ) M 19 00026

 ( 220 ) 2019.01.08.

 ( 731 ) ŞÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 83412 Nolu Cad. No: 4 Şehitkamil,

 Gaziantep (TR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Luppo

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és mesterséges kávé; rizs; tapióka és szágó; liszt és gabonafélékből készült készítmények;

kenyér, sütemények; cukor, méz, csirke; élesztő, sütőpor; só; mustár; ecet, mártások (fűszerek); fűszerek; jég;

cukrászsütemények, csokoládé, keksz, keksz, ostya, csokoládé tejjel, sütemények, édességek, csokoládék és

karamellből készült édességek; rágógumi; fagylalt, jégkrémek; gabonaalapú snack-ételek, pattogatott kukorica,

zúzott zab, kukoricapehely, gabonából készült ételek reggelire, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott búza,

emberi fogyasztásra szánt árpa, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott zab, emberi fogyasztásra szánt

 feldolgozott rozs.

 ( 210 ) M 19 00031

 ( 220 ) 2019.01.08.

 ( 731 )  Máté Richárd János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Egészségügyi kereskedelmi- és reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi- és reklámcélú vásárok és

 roadshow-k szervezése; üzleti reggelik és vacsorák szervezése.

 41    Egészségügyi vásárok és konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatások, szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; bálok és szakmai, kulturális estek szervezése és lebonyolítása; üzleti reggelik és vacsorák

szervezése és lebonyolítása; reklám szervezése és bonyolítása; kiállítási katalógusok és reklámkiadványok

szervezése, elkészítése és terjesztése; online reklám szervezése, bonyolítása és megjelentetése; online és offline

reklámanyagok elkészítése, szervezése és megjelentetése; reklámspotok szervezése és bonyolítása; televíziós és

 rádiós reklám szervezése és bonyolítása.

 ( 210 ) M 19 00033

 ( 220 ) 2019.01.09.

 ( 731 )  Bíró Béla, Eger (HU)

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

 ( 541 ) FERTÁLYMESTER BORA

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 19 00034

 ( 220 ) 2019.01.09.

 ( 731 )  GD Gép és Daru Kft 1/2, Budapest (HU)

 Metalovimaq Metalomeccanica e Maquinas Vinicolas Lda 1/2, Torres Vedras (PT)

 ( 740 )  dr. Bagó-Rónai Ivett, Kecskemét

  

( 546 )
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 ( 511 ) 6    Előregyártott fém állványzatok; fellépő emelvények [állványzatok] fémből; hordozható fém emelvények

 [állványzat]; vázas fémállványzatok.

 ( 210 ) M 19 00045

 ( 220 ) 2019.01.09.

 ( 731 )  Beluzsár Tamás 50%, Dunakeszi (HU)

 Érsek-Csanádi Ferenc 50%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) FERBELT

 ( 511 )   31    Élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; főtt, fagyasztott kutyaétel.

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 19 00052

 ( 220 ) 2019.01.11.

 ( 731 )  Illés József, Cegléd (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok; kábelkötő szerszámok; forgó szerszámok [kézi működtetésű szerszámok]; süllyesztő

szerszámok kézi működtetésű szerszámokhoz; kivágó szerszámok [kéziszerszámok]; szekercék [kéziszerszámok];

rotációs fémvágó szerszámok [kézi működtetésű szerszámok]; rotációs sajtoló szerszámok [kézi működtetésű

szerszámok]; reszelŐk, ráspolyok [szerszámok]; nyelek kéziszerszámokhoz; vágóeszközök, nyíróeszközök [kézi

működtetésű szerszámok]; erővágók [kézzel működtetett szerszámok]; egyetemes fogók [kézi működtetésű

szerszámok]; szög fogók [kéziszerszámok]; kerekcsőrű fogók [kézi működtetésű szerszámok]; erő-oldalvágók

[kézi működtetésű szerszámok]; telefonfogók [kézi működtetésű szerszámok]; kábelcsupaszító fogók [kézi

működtetésű szerszámok]; svéd oldalcsípő fogók [kézi működtetésű szerszámok]; laposfogók [kézi működtetésű

szerszámok]; kalapácsok [kézi működtetésű szerszámok]; fejszék; balták; hornyoló vésők [kézi működtetésű

szerszámok]; feszítővasak [kézi működtetésű szerszámok]; metszőollók [kézi működtetésű szerszámok];

seegergyűrű fogók [kézi működtetésű szerszámok]; harapófogók [kézi működtetésű szerszámok]; kábelvágó

ollók [kézi működtetésű szerszámok]; plomba fogók [kézi működtetésű szerszámok]; sodronyvágó ollók [kézi

 működtetésű szerszámok].

 ( 210 ) M 19 00053

 ( 220 ) 2019.01.10.

 ( 731 )  Beluzsár Tamás 50%, Dunakeszi (HU)

 Érsek-Csanádi Ferenc 50%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) FERBELT ...for loyalty

 ( 511 )   31    Élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; főtt, fagyasztott kutyaétel.

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 19 00070

 ( 220 ) 2019.01.11.

 ( 731 )  Balázsi Diána, Domoszló (HU)

 Balázsi Péter, Domoszló (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Gergő, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Őrölt és egész babkávé, tea, kávé, fogyasztásra kész kávé, kávébázisú italok.

 39    Kávé, tea, kakaó, kávébázisú italok, gépi készítésű és eszpresszó italok, sütött termékek, ivóedények

 forgalmazása, eladása.

  43    Éttermi, kávéeladási és kávéházi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00099

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  PURPUR, s. r. o., Bratislava (SK)

 ( 300 )  017966458 2018.10.10. SK

 ( 740 )  Vernarelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver közlekedési szolgáltatások koordinálásához, nevezetesen a gépjárművek automatikus

 utazási ütemezéséhez és kiküldéséhez; számítógépes programok, rögzített.

 38    Távközlés; információ-szolgáltatás távközlési ügyekben; telekommunikációval kapcsolatos online

 információs szolgáltatások.

 39    Közlekedési szolgáltatásokkal és szállítási szolgáltatások foglalásával összefüggő információkkal

 kapcsolatos weboldalak biztosítása; szállítás; utazásszervezés.

 42    Online szoftver ideiglenes használatának biztosítása átvétel lehetősége nélkül közlekedési szolgáltatások

nyújtásának céljából, szállítási szolgáltatások foglalási ügyintézéséhez és motorgépjárművel ügyfelekhez történő

 kiküldéséhez.

 ( 210 ) M 19 00210

 ( 220 ) 2019.01.25.

 ( 731 )  Laboratory Ideas Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép

fájlokban mások számára; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból;

eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; marketing; on-line hirdetőitevékenység számítógépes hálózaton;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

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

reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek
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szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetőügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás; számítógépes

 nyilvántartások kezelése.

 ( 210 ) M 19 00211

 ( 220 ) 2019.01.25.

 ( 731 )  Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

  35    Kiskereskedelmi tevékenység.

 ( 210 ) M 19 00216

 ( 220 ) 2018.05.08.

 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) PODS

 ( 511 )   34    Dohánypótló szerek [nem orvosi célokra]; elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok.

 ( 210 ) M 19 00270

 ( 220 ) 2019.01.31.

 ( 731 )  Bábel Sajt Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SAPHIR

 ( 511 )   29    Sajtok; tejtermékek.

 ( 210 ) M 19 00337

 ( 220 ) 2019.02.06.

 ( 731 )  M and M Productions Kft., Pásztó (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Festékkeverő gépek; elektromos keverőgépek; keverőgépek folyékony közegek keringetéséhez; keverőgépek

 vegyi feldolgozáshoz; keverőgépek.

 14    Órák; elektronikus órák, karórák; órák, karórák általában; órák és alkatrészeik; elektronikusan vezérelt

 digitális órák; óratokok mint órák részei.

 16    Töltőtollak; tinta töltőtollakhoz; töltőtollakhoz való tintapatronok; utántöltő patronok tintatollakhoz; tollak;

 acél tollak; tollak (színes-); tollak nemesfémből; tinták tollakhoz; tintapatronok tollakhoz.

  42    Órák tervezése.

 ( 210 ) M 19 00849

 ( 220 ) 2019.03.17.

 ( 731 )  Szabó Helga, Piliscsaba (HU)

 ( 541 ) Hexi Ingatlan

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.
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A rovat 97 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  227.548

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 19 00518

 ( 220 )  2019.02.19.

 ( 732 )  dr. Besnyő László, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CSILLAGFÉNY

 ( 511 )  35    Koncertek promóciója [reklámozása]; zenei koncertek promóciója; hirdetési felület, idő és anyagok

bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; reklám, marketing és promóciós anyagok

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

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése;

 kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; különlegesrendezvények promóciója.

 41    Koncertszolgáltatások; élőzenés koncertek; koncertek szervezése; koncertek prezentálása; jegyfoglalás

koncertekre; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; showműsorok

tervezése; show-műsorok készítése; zenésshow-k rendezése; kulturális show-k szervezése; show-k és filmek

készítése; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; lézerbemutatók, lézershow-k; hang- és

videoanyagok készítése, fényképészet; audiovizuális és fényképészeti berendezésekés felszerelések bérbeadása;

audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; élő szórakoztató rendezvények szervezése és

lebonyolítása; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató

rendezvényekhez;lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; szórakoztató

 rendezvények szervezése és lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  226.983

 ( 151 )  2019.02.07.

 ( 210 )  M 16 01666

 ( 220 )  2016.05.17.

 ( 732 )  Eventhotels Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tésenyi Renáta Edit, Budapest

 ( 541 )  Velence Resort & Spa

 ( 511 ) 9    Magyarországi származású bébiőrök, egér-alátétek; egér [számítógép-periféria]; kompakt lemezek

[audio-video], letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok; mágneses adathordozók; mágneses személyazonosító

karkötők; pendrájvok [USB]; rajzfilmek; számítógépes játékszoftver; számítógépes szoftveralkalmazások,

 letölthető; számítógépperifériák; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok rögzített.

 16    Magyarországi származású asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók;

címerpajzsok [pecsétek papírból]; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok];

csomagolópapír; fényképtartók; festékkészletek [iskolai használatra]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;

hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írómappák; írószerek;

iskolaszerek [papíráruk]; kártyák; képek; képregények; kézikönyvek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, füzetek;

könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; másolópapír [papíráru]; matricák,

lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomdai betűk; nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; rajzeszközök; sablonok [papíráruk]; söröskorsó alátétek; szalvéták, papírból;

tálalátétek, tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali;

újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú

 sütéshez; zászlók papírból.

 18    Magyarországi származású ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek

hordozására; iskolatáskák; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők

 hordozására; kézitáskák; napernyők; névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók.

 25    Magyarországi származású csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok [ruházat]; fejfedők

[kalapáruk]; fejszalagok [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák;

fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; ingek; jelmezek; köntösök, pongyolák; kötények [ruházat];

nyakkendők; nyaksálak [sálak]; papucsok; partedlik, nem papírból; pizsamák; pólók; sálak; sapka ellenzők;

 sapkák; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; zoknik.

 28    Magyarországi származású álarcok [játékszerek]; babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; bábuk,

marionettek; bingó kártyák; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek]; dobókockák [játékok]; dominójátékok;

játékkártyák; játék léggömbök; játékok; játékszerek; pinata [zsákbamacska-játék sajátos figurákkal]; plüss

 játékszerek; társasjátékok; trükkös játékok; zsetonok játékokhoz.

 30    Magyarországi származású csokoládé; csokoládéból készült tortadíszek; keksz; kekszek; marcipán;

 mézeskalács.

  36    Szállásügynökségek [apartmanok].

 39    Ajándékcsomagolás; autóbérlés; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; parkolási

szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; személyszállítás; személyszállítás taxival; termékek csomagolása;

utaskísérés; utasszállítás; utazásszervezés; vízi járművek kölcsönzése; vízi járművek tárolása; vízi járművel

 történő szállítás; vízi utazások szervezése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; coaching

[tréning]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális
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vagy nevelési célú kiállítások szervezése; show-műsorok; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; testnevelés, tornatanítás; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zene összeállítása.

 43    Bár szolgáltatások; éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely

lefoglalása(időleges-); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok,

 asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése.

  44    Masszázs; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; törökfürdők.

  45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése; kisgyermek felügyelete [helyben].

 ( 111 )  226.984

 ( 151 )  2019.02.08.

 ( 210 )  M 16 01667

 ( 220 )  2016.05.17.

 ( 732 )  Eventhotels Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tésenyi Renáta Edit, Budapest

 ( 541 )  Velence Spa

 ( 511 ) 9    Magyarországi származású bébiőrök, egér-alátétek; egér [számítógép-periféria]; kompakt lemezek

[audio-video], letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok; mágneses adathordozók; mágneses személyazonosító

karkötők; pendrájvok [USB]; rajzfilmek; számítógépes játékszoftver; számítógépes szoftveralkalmazások,

 letölthető; számítógépperifériák; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok rögzített.

 16    Magyarországi származású asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók;

címerpajzsok [pecsétek papírból]; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok];

csomagolópapír; fényképtartók; festékkészletek [iskolai használatra]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;

hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írómappák; írószerek;

iskolaszerek [papíráruk]; kártyák; képek; képregények; kézikönyvek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, füzetek;

könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; másolópapír [papíráru]; matricák,

lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomdai betűk; nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; rajzeszközök; sablonok [papíráruk]; söröskorsó alátétek; szalvéták, papírból;

tálalátétek, tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali;

újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú

 sütéshez; zászlók papírból.

 18    Magyarországi származású ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek

hordozására; iskolatáskák; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők

 hordozására; kézitáskák; napernyők; névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók.

 25    Magyarországi származású csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok [ruházat]; fejfedők

[kalapáruk]; fejszalagok [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák;

fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; ingek; jelmezek; köntösök, pongyolák; kötények [ruházat];

nyakkendők; nyaksálak [sálak]; papucsok; partedlik, nem papírból; pizsamák; pólók; sálak; sapka ellenzők;

 sapkák; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; zoknik.

 28    Magyarországi származású álarcok [játékszerek]; babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; bábuk,

marionettek; bingó kártyák; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek]; dobókockák [játékok]; dominójátékok;

játékkártyák; játék léggömbök; játékok; játékszerek; pinata [zsákbamacska-játék sajátos figurákkal]; plüss

 játékszerek; társasjátékok; trükkös játékok; zsetonok játékokhoz.

 30    Magyaroszági származású csokoládé; csokoládéból készült tortadíszek; keksz; kekszek; marcipán;
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 mézeskalács.

  36    Szállásügynökségek [apartmanok].

 39    Ajándékcsomagolás; autóbérlés; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; parkolási

szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; személyszállítás; személyszállítás taxival; termékek csomagolása;

utaskísérés; utasszállítás; utazásszervezés; vízi járművek kölcsönzése; vízi járművek tárolása; vízi járművel

 történő szállítás; vízi utazások szervezése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; coaching

[tréning]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; show-műsorok; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; testnevelés, tornatanítás; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zene öszzeállítása.

 43    Bár szolgáltatások; éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása

(időleges ?); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése.

  44    Masszázs; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; törökfürdők.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.311

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01622

 ( 220 )  2018.05.30.

 ( 732 )  Magister Products Kft., Sé (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek és piperekészítmények, bőrápoló kozmetikai szerek, illatszerek, eszenciaolajok.

 35    Kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos

 online, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

  41    Kozmetikai, szépségápolási oktatás.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, kozmetikai kezelések; kozmetikai testápoló

 szolgáltatások.

 ( 111 )  227.399

 ( 151 )  2019.03.13.

 ( 210 )  M 18 01755

 ( 220 )  2018.06.11.

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

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Mobil alkalmazások; letölthető mobilalkalmazások; turisztikai mobilalkalmazások; turisztikai célú

mobilalkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes alkalmazások mobil

eszközökhöz; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; szoftveralkalmazások mobil

 eszközökhöz; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz.

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

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

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

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

szoftvertervezés; szoftverfejlesztés; szoftvertervezés okostelefonokhoz; szoftvertervezési szolgáltatások;

számítógépes szoftverfejlesztés; multimédiás alkalmazások programozása; alkalmazásszoftverek fejlesztése;

mobilalkalmazások fejlesztése; letölthető mobilalkalmazások fejlesztése; turisztikai mobilalkalmazások

 fejlesztése; turisztikai célú mobil alkalmazások fejlesztése.

 ( 111 )  227.422

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 210 )  M 18 02085

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  Szilvásy Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.

 41    Rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása; filmgyártás, forgalmazás; versenyek és díjkiosztók

 szervezése; sportrendezvények, versenyek szervezése; rekreációs rendezvények.

 ( 111 )  227.430

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 02279

 ( 220 )  2018.07.30.

 ( 732 )  Holhós és Társa Kaputechnika Kft., Rétság (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása;

megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók

számára; piacelemzési szolgáltatások áruk elérhetőségével kapcsolatban; piacelemzési szolgáltatások áruk

értékesítésével kapcsolatban; online reklámozás; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; promóciós szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek és

szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; fém garázskapukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nem fém garázskapukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; elektromos ajtónyitókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus ajtónyitókkal

 kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  227.431

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 02005

 ( 220 )  2018.06.29.

 ( 732 )  Sebők Sándor, Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   39    Közlekedési információ.

 ( 111 )  227.432

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01881

 ( 220 )  2018.06.19.

 ( 732 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.433

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01871

 ( 220 )  2018.06.18.

 ( 732 )  Danubius Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  227.434

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01747

 ( 220 )  2018.06.08.

 ( 732 )  SIRIUS PRODUKT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Dóra ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  227.435

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01879

 ( 220 )  2018.06.19.

 ( 732 )  Horváth-Kopányi Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SzínHatÁs

 ( 511 )   28    Játékkártyák; játékok, játékszerek; társasjátékok.

 41    Szemináriumok szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; karrier tanácsadás [oktatás]; munkavállalók
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képességfejlesztésének biztosítása; képzés a munkaügyi kapcsolatok területén; képzés a munkavállalói

képességekkel kapcsolatban; csapatépítés (oktatás); oktatótanfolyamok lebonyolítása; oktató játékok szervezése;

szabadidős és képzési szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; kulturális szolgáltatások; képzés a

 kommunikációs technikákkal kapcsolatban; személyiségfejlesztő tréningek, szolgáltatások.

  44    Pszichológiai szolgáltatások; meditációs tréning.

 ( 111 )  227.436

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01878

 ( 220 )  2018.06.19.

 ( 732 )  Horváth-Kopányi Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékkártyák; játékok, játékszerek; társasjátékok.

 41    Szemináriumok szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; karrier tanácsadás [oktatás]; munkavállalók

képességfejlesztésének biztosítása; képzés a munkaügyi kapcsolatok területén; képzés a munkavállalói

képességekkel kapcsolatban; csapatépítés (oktatás); oktatótanfolyamok lebonyolítása; oktató játékok szervezése;

szabadidős és képzési szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; kulturális szolgáltatások; képzés a

 kommunikációs technikákkal kapcsolatban; személyiségfejlesztő tréningek, szolgáltatások.

  44    Pszichológiai szolgáltatások; meditációs tréning.

 ( 111 )  227.437

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01873

 ( 220 )  2018.06.18.

 ( 732 )  Disztós Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Staub Timea, Budapest

 ( 541 )  PISTABÁ

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.438

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01872

 ( 220 )  2018.06.18.

 ( 732 )  Danubius Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.439

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01866

 ( 220 )  2018.06.15.

 ( 732 )  Inotai-Belatiny Katalin Nicolette, Budapest (HU)

 ( 541 )  Belatiny

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

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

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

 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).

 ( 111 )  227.440

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 01750

 ( 220 )  2018.06.09.

 ( 732 )  Doktor-Alarm Kft., Szeged (HU)

  

( 554 )

 ( 511 ) 9    Digitális tárolási média; médiaeszközök összekapcsolására szolgáló adapterek; digitális média adatfolyamos

sugárzását lehetővé tevő eszközök; adókészülékek [távközlés]; biztosítékok [távközlési berendezésekhez];

csatlakozók távközlési berendezésekhez; elektromos távközlési készülékek; hordozható távközlési készülékek;

hordható távközlési berendezések; elektronikus távközlési berendezések; távközlési adókészülékek; távközlési

berendezések; távközlési felszerelés; távközlési hálózatok; távközlési jelfeldolgozó készülékek; távközlési

központok; mobil távközlési berendezések; mobil távközlési kézibeszélők; mobil rádióhálózatokban használt

 távközlési berendezések.

 37    Építőipari szolgáltatások; építőiparral kapcsolatos információk nyújtása; építőipari szaktanácsadási és

tájékoztatási szolgáltatások; mechanikai emelési szolgáltatások az építőipar számára; építőipari felszerelések

 javítása vagy karbantartása; építőipari gépek és berendezések javítása vagy karbantartása.

 42    Nem orvosi, ultrahangos képalkotási szolgáltatások; orvosi és gyógyszerészeti kutató szolgáltatások; orvosi

 technológiák tervezése és fejlesztése; biztonsággal kapcsolatos technikai tanácsadás.
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 ( 111 )  227.441

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01742

 ( 220 )  2018.06.08.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  Neospotix

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.442

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01720

 ( 220 )  2017.02.07.

 ( 732 )  Miguel Torres S.A., Vilafranca del Penedés (Barcelona) (ES)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  CONDE DE SUPERUNDA

 ( 511 )   33    Alkoholos italok (sörök kivételével); borok; likőrök; szeszes italok; brandy, borpárlat.

 ( 111 )  227.443

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01613

 ( 220 )  2018.05.30.

 ( 732 )  Skybaby SD Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholos italok; üdítőitalok; ízesített szénsavas italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű

italok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; energiaitalok; gyümölcslevet

tartalmazó alkoholmentes italok; izotóniás italok; koffeintartalmú energiaitalok; kávé ízesítésű üdítőitalok; nem

szénsavas üdítőitalok; sportitalok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tápanyaggal dúsított italok;

 vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok.

 ( 111 )  227.444

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01471

 ( 220 )  2018.05.14.

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

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

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

 ( 111 )  227.445

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 03086

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  Lévai Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők, étrend-kiegészítő italpor edzés előtti alkalmazásra, táplálék-kiegészítők,

 táplálék-kiegészítő italpor edzés előtti alkalmazásra.

 ( 111 )  227.446

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 03085

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  Lévai Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők, étrend-kiegészítők kapszulák formájában, táplálék-kiegészítők, táplálék-kiegészítők

 kapszulák formájában.

 ( 111 )  227.447

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01605

 ( 220 )  2018.05.28.

 ( 732 )  Bálega János, Hortobágy (HU)

 Bálega Nelli, Hortobágy (HU)

 ( 740 )  dr. Koppándi Dániel, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
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virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.448

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 02418

 ( 220 )  2018.08.14.

 ( 732 )  Terragro Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; talajjavító készítmények; talajjavítók;

talajkondicionáló vegyi termékek; mikroorganizmus készítmények/kultúrák nem humán és állatgyógyászati

használatra; mikrobiológiai készítmények mezőgazdasági célra; cellulózbontó mikrobiológiai készítmények;

 gyógyszeralapanyagok, és segédanyagok (vegyi termékek).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; kártékony

állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek); peszticidek

(kártevő irtószerek); növény védőszerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; biológiai készítmények állatgyógyászati

 vagy mezőgazdasági használatra; gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 111 )  227.449

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01342

 ( 220 )  2018.04.26.

 ( 732 )  TechTeamer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  36    Online banki szolgáltatások.

 ( 111 )  227.450

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01343

 ( 220 )  2018.04.26.

 ( 732 )  TechTeamer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FaceKom

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

  36    Online banki szolgáltatások.

 ( 111 )  227.451

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01597

 ( 220 )  2018.05.25.

 ( 732 )  Boda Márton Pál, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 készítmények kozmetikai célokra.

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

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

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

három dimenziós bőrápolási szolgáltatások; három dimenziós bőrápolással kapcsolatos konzultációs

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

 nélküli mezoterápiás kezelési szolgáltatások.

 ( 111 )  227.452

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01599

 ( 220 )  2018.05.28.

 ( 732 )  Bors Richárd, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.453

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01608

 ( 220 )  2018.05.29.

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

  

( 546 )

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

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

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

  28    Testnevelési és sportcikkek; sporteszközök.
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 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.454

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01745

 ( 220 )  2018.06.08.

 ( 732 )  SIRIUS PRODUKT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Dóra ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  227.455

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 00197

 ( 220 )  2018.01.22.

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

 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 50%, Tokaj (HU)

 ( 740 )  Pásztor Péter Imre, Tokaj

 ( 541 )  LANDMARK TOKAJ

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  227.456

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01329

 ( 220 )  2018.04.25.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  D BION FORTE
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és gyógyászati készítmények; diétás ételek és összetevők gyógyászati

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

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

 készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  227.457

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01614

 ( 220 )  2018.05.30.

 ( 732 )  Skybaby SD Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  Skybaby-Enjoy the energy!

 ( 511 )  32    Alkoholos italok; üdítőitalok; ízesített szénsavas italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű

italok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; energiaitalok; gyümölcslevet

tartalmazó alkoholmentes italok; izotóniás italok; koffeintartalmú energiaitalok; kávé ízesítésű üdítőitalok; nem

szénsavas üdítőitalok; sportitalok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tápanyaggal dúsított italok;

 vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok.

 ( 111 )  227.458

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01739

 ( 220 )  2018.06.08.

 ( 732 )  Szabados Szilveszter, Szeged (HU)

 ( 541 )  Szilveszter Photo

 ( 511 )   40    Fényképészeti képfeldolgozás; fényképészeti retusálás.

  41    Fényképészet; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet.

 ( 111 )  227.459

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01743

 ( 220 )  2018.06.08.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  Az agrárium patikája

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.460

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01744

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Császárkalács

 ( 511 )   30    Kalácsok.

 ( 111 )  227.461
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 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01746

 ( 220 )  2018.06.08.

 ( 732 )  SIRIUS PRODUKT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Dóra ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  227.462

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 01876

 ( 220 )  2018.06.18.

 ( 732 )  Duoverzió Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Kábeltartó állványok [szerkezetek] fémből.

9    Vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; elektromos elosztódobozok, elosztószekrények;

 elágazódobozok elektromos vezetékekhez; kapcsolók, elektromos.

 ( 111 )  227.463

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01877

 ( 220 )  2018.06.19.

 ( 732 )  Profi Tető Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.464

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 02020

 ( 220 )  2018.07.03.

 ( 732 )  Aston Catering Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ASTON Catering

 ( 511 )   43    Catering étel- és italszolgáltatás.

 ( 111 )  227.470

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 00943

 ( 220 )  2018.03.23.

 ( 732 )  HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Kft., Miskolc (HU)
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 ( 740 )  Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 mészkő keményítésére szolgáló anyagok.

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

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

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

kohósalak-cementek, szulfátálló kohósalak-cementek, kompozit-cementek és kompozit-portlandcementek,

cementlapok, cementoszlopok, előregyártott emelvények, nem fémből, fazekas agyag, mész mészkő, agyag,

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

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

 ( 111 )  227.471

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 00103

 ( 220 )  2018.01.12.

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

 ( 740 )  dr. Batiz József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

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

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

 utasok szállítása (2).

  41    Idegenvezetős túrák levezetése; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  227.472

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01893

 ( 220 )  2018.06.19.

 ( 732 )  BiOrganik Online Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  227.473

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01892

 ( 220 )  2018.06.19.

 ( 732 )  BiOrganik Online Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  227.474

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01891

 ( 220 )  2018.06.19.

 ( 732 )  Lakatos Márton E.V., Madaras (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos keserű aperitifek; gyomorkeserű [bitter] italok; gyógynövény likőrök; előre kikevert

 szeszesitalok; égetett szeszesitalok.
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 ( 111 )  227.475

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01889

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Steel-Transz Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Acélhuzalok, acéllemezek, acél nyers, vagy félig megmunkált állapotban, acélötvözetek, öntött acél, melegen

 hengerelt acélrudak, acélrudak, betonacél, acélháló, drótháló.

 35    Áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése, kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók

 tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára.

  39    Fuvarozás, áruszállítás, vasúti szállítás, vízi járművel történő szállítás.

 ( 111 )  227.476

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01888

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  EUROTEL-21 Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépes szoftverek, számítógépek.

  35    Reklámozás, on-line, offline szolgáltatások.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, fejlesztési szolgáltatások.

 ( 111 )  227.477

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 00954

 ( 220 )  2018.03.26.

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

 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 )  slow market

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.478

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 00953

 ( 220 )  2018.03.26.

 ( 732 )  Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)
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 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 )  slow art

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.479

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 00955

 ( 220 )  2018.03.26.

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

 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 )  slow life

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.480

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01617

 ( 220 )  2018.05.28.

 ( 732 )  dr. Szendrői Dávid Viktor, Visegrád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; árverési szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások;

szövegszerkesztési és gépírási szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyorsírási szolgáltatások; iratmásolás; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

lebonyolítása és kereskedelmi szerződések készítése; kiszervezett vállalatirányítás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szakmai önéletrajz írása mások számára; számítógépes fájlkezelés,

adatkezelés; titkársági szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

projektmenedzsment; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; jogi jegyzékek kezelésével kapcsolatos

adminisztratív szolgáltatások; szövegszerkesztés; számítógépesített szövegszerkesztés; vállalati képviseleti

 szolgáltatások; okiratok másolása.

 36    Adóbecslések; bankügyletek lebonyolítása; biztosítási tanácsadás; biztosításközvetítés; ingatlanközvetítés;

ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés;

irodahelyiségek bérbeadása; követelésbehajtási ügynökségek; elektronikus követelésbehajtási ügynökségek;

lakások bérbeadása; lakbér beszedés; adózással kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; örökléssel kapcsolatos pénzügyi

tanácsadás; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; jövedelemadóval kapcsolatos tanácsadás
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[pénzügyi]; fizetésképtelenséggel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tanácsadási

szolgáltatások magánszemélyek számára; végrendeletekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; vagyonkezeléshez

 kapcsolódó pénzügyi tanácsadás.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; domain

nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás;

internetes domain-nevek bérbeadása; jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi

felügyeleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; kutatás és fejlesztés

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; engedélyezés [jogi

szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; előadói jogokkal kapcsolatos engedélyezési szolgáltatások [jogi

szolgáltatások]; engedélyeztetési szolgáltatások áruk gyártásához kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; fényképek

használatával kapcsolatos licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmek, televíziós műsorok és videók

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; filmekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekhez,

televíziós és videó produkciókhoz kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekkel, televíziós

műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; filmes szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és

zenei produkciókkal kapcsolatos szerzői jog védelmére és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások;

fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi tanácsadás]; franchise koncepciók

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; franchise tevékenység jogi kérdéseivel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok

hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok engedélyeztetése

[jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; ipari

tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari

tulajdonjogokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi szolgáltatások; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; jogi asszisztensi szolgáltatások; jogi és igazságügyi kutató szolgáltatások a szellemi

tulajdon területén; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs

szolgáltatások; jogi közvetítési szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi segítségnyújtó

szolgáltatások; jogi szolgáltatások; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások szerződések

tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és bejegyzésével

kapcsolatban; jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi ügyekkel kapcsolatos

információs szolgáltatások; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével

és megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; műsorszórási jogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; nyilvántartási szolgáltatások [jogi]; nyomtatott anyagok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

nyomtatott anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; perekkel

kapcsolatos jogi szolgáltatások; pro bono jogi szolgáltatások; rádió- és televízió-műsorok engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; rajzfilmszereplők liszensz jogának megvásárlása [jogi szolgáltatások]; szabadalmak és

szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; számítástechnikai szoftverek

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

szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon engedélyezése a szerzői jogok

területén [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások];

szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi

tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői

jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szerzői jogok engedélyeztetésével kapcsolatos jogi szolgáltatások;

szerzői jogok és járulékos szerzői jogok kezelésével és hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; televízió

műsorokra vonatkozó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi

szolgáltatások]; üdülési jogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások [jogi szolgáltatások];

üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegy monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyek engedélyeztetése
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[jogi szolgáltatások]; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások

jogi tanácsadási célra; végrehajtói szolgáltatások (jogi szolgáltatások); végrendeletekkel kapcsolatos jogi

szolgáltatások; zenei művek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; jogi tanácsadás pályázati felhívások

megválaszolásában; közbenjárás; magánnyomozói szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai;

személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési szolgáltatások; szerzői jogok kezelése; szerzői jogok

védelme; arbitrációs szolgáltatások; munkaügyi kapcsolatokhoz kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; jogi

 tanácsadás és képviselet.

 ( 111 )  227.481

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01621

 ( 220 )  2018.05.29.

 ( 732 )  ToyoTeam Garage Autószerviz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Tóth Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; biztonsági zárak javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos

rendszerek zavarmentesítése; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű akkumulátorok

töltése; gumiabroncs centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); járművek

tisztítása; kárpitjavítás; rozsdamentesítés; járműfényezés; járműjavítás (üzemzavar); járműjavító műhelyek

(üzemanyag-utántöltés és karbantartás); járműmosás; járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása;

 járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; javítási információk; kárpitozás.

 ( 111 )  227.482

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01887

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Szilágyi Szabolcs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tankönyvek; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott anyagok oktatási célokra.

 35    Promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; videofelvételek készítése

 marketing célokra; videofelvételek készítése reklámozási célokra; videofelvételek készítése reklámcélokra.

 41    Nevelés, szakmai képzés, tankönyvek kiadása; hang- és/vagy videofelvételek készítése; tanítási és oktatási

 anyagok (kivéve készülékek, berendezések).

 ( 111 )  227.490

 ( 151 )  2019.03.21.

 ( 210 )  M 18 01751

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Kapitány Róbert, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  ABIGÉL
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 ( 511 )  43    Idősek otthona; idősotthonok [nyugdíjasotthonok]; szobák bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként;

 nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára.

 44    Betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; egészségügyi ellátás;

humán egészségügyi ellátás; bentlakásos egészségügyi ellátás; hospice ellátás, elfekvők, idősek ápolása; idős

 emberekkel kapcsolatos életvezetési [egészségügyi] tanácsadás; szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások.

  45    Társaság biztosítása idős és fogyatékos személyek számára.

 ( 111 )  227.492

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 210 )  M 18 02098

 ( 220 )  2016.10.27.

 ( 732 )  Plamil Foods Limited, Folkestone Kent (GB)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SO FREE

 ( 511 )   30    Kandiscukor; csokoládé; fűszerek; ízesítők.

 ( 111 )  227.494

 ( 151 )  2019.03.22.

 ( 210 )  M 18 01624

 ( 220 )  2018.05.29.

 ( 732 )  dr. Mirza Hosseini Shahrokh, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ács Károly, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.495

 ( 151 )  2019.03.26.

 ( 210 )  M 18 02651

 ( 220 )  2018.09.12.

 ( 732 )  Jagasicsné Csonka Hedvig, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  CZUKORMADÁR

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru);

bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

[állatbőrök]; iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk

[hevederek] csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek

(kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok]

 csomagolásra, bőrből; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből.
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 24    Ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; ágyterítők papírból; állatbőrutánzat szövetek; ajtófüggönyök;

anyagok fehérneműkhöz; asztali futók; asztalkendők textilből; barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok

lábbelikhez; bélések [szövetek]; címkék, szövött; damaszt [szövet]; díszpárnahuzatok; előrajzolt szövetek

hímzéshez; eszpartó szövetek; falikárpitok, tapéták textilanyagból; flanel; függönykikötő zsinórok textilből;

függönyök textilből vagy műanyagból; géz [fátyolszövet]; gyapjúszőnyeg; háztartási lenvászon; hócsalán

szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; háló függönyök; jersey [szövet]; jutaszövetek; kalapbélések; kalikó

[pamutvászon]; kenderszövetek; kendervászon; kendők arcfesték eltávolítására, textilből; kötött szövetek; krepp

[szövet]; lenszövetek; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; mintás vászon; műselyem szövetek; nem szőtt

textíliák; nemez, filc; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon karton, kalikó;

párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szemfedők, leplek;

szövetek; szövetek textilipari használatra; tafota, taft [szövet]; textilanyagok; textilanyagok lábbelikhez; tüll; tüll

[fátyolszövet]; textil törülközők; textil arctörlők; úti takarók, plédek; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat

 kivételével; zefír [szövet]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet.

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat];

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;

dzsörzék [ruházat]; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];

fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat];

fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók; harisnyakötők;

harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságvédő

alsóneműk; izzadságfelvevő harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat]; készruhák; kézelők

[ruházat]; kombinék [alsónemű];kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházati]; kötöttáru; lábbeli

felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; melegítők, szvetterek; mellények;

melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak,

gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók;

prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak; szandálok; szoknyák;

szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok; térdszalagok,

 harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik; zoknitartók.

 ( 111 )  227.497

 ( 151 )  2019.03.26.

 ( 210 )  M 18 01920

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Skybaby SD Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  UpRoll

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; üdítőitalok; ízesített szénsavas italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű

italok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; energiaitalok; gyümölcslevet

tartalmazó alkoholmentes italok; izotóniás italok; koffeintartalmú energiaitalok; kávé ízesítésű üdítőitalok; nem

szénsavas üdítőitalok; sportitalok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tápanyaggal dúsított italok;

 vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok.

 ( 111 )  227.498

 ( 151 )  2019.03.26.

 ( 210 )  M 18 02048

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti (HU)

 ( 541 )  Thermal Hotel Balance
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 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  227.499

 ( 151 )  2019.03.26.

 ( 210 )  M 18 02050

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti (HU)

 ( 541 )  Balance Hotel

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  227.501

 ( 151 )  2019.03.26.

 ( 210 )  M 18 02051

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti (HU)

 ( 541 )  Hotel Balance

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  227.502

 ( 151 )  2019.03.26.

 ( 210 )  M 18 02049

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  227.514

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 01323

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  HUNGARNET Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 )  NETWORKSHOP

 ( 511 )   41    Oktatás, konferenciák szervezése.

 ( 111 )  227.520

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 02410

 ( 220 )  2018.08.13.

 ( 732 )  Trangoni Design Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TRANGONI
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 ( 511 )  14    Diadémok, fejékek; díszek [ékszerek]; díszköveket tartalmazó ékszerek; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek]

személyes használatra; dísztűk, melltűk; dísztűk nemesfémből; divatékszer; drágakövekből készült ékszerek;

ékszer függők; ékszerek nemes anyagokból; ékszerek nem nemesfémből; fejre való ékszerek; fülbevalók;

füldíszek [ékszerek]; gyűrűk; karkötők, karperecek; láncok [ékszerek]; nemesfém ékszerek; amulettek [ékszerek];

apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; cipődíszek nemesfémből; ékszerek; gyöngyök szintetikus ámbrából;

gyöngyök [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; jelvények nemesfémből; kalapdíszek nemesfémből; karkötők

[ékszerek]; mandzsettagombok; medalionok [ékszerek]; medálok; melltűk, brossok [ékszerek]; művészeti tárgyak

nemesfémből; nemesfém ötvözetek; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek]; nyakláncok [ékszerek]; tűk

 [ékszerek].

 25    Fejdíszek [fátylak]; fejszalagok [ruházat]; fejfedők [kalapáruk]; főkötők [fejfedők]; boák [nyakbavalók];

díszzsebkendők [ruházat]; fátylak [ruházat]; jelmezek; kalapok; sapkák, kerek papi sapkák; kesztyűk [ruházat];

készruhák; köntösök, pongyolák; levehető gallérok; nyakkendők; mantillák [csipke fejkendők];

 művésznyakkendők; övek [ruházat]; sapkák; sálak; turbánok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők.

 26    Cipőcsatok; cipődíszek, nem nemesfémből; csatok [ruhakellékek]; csokrok hajra; díszjelvények, kitűzők;

hajcsatok, hajrögzítő eszközök; hajdíszek; hajdíszek fésűk formájában; hajszalagok; hajtűk; jelvények, nem

 nemesfémből; kalapdíszek; koszorúk művirágokból; művirágok.

 42    Divatkiegészítők tervezése; díszítő szerkezetek tervezése; díszítő minták tervezése; divattervezés;

divattervezési szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás; divattervezési tanácsadási szolgáltatások; ékszerek

tervezése; ékszertervezési szolgáltatások; fogyasztói termékek tervezése; grafikai tervezés; grafikus tervezés,

 design; iparművészeti tervezés; ruha- és divattervezés; új termékek tervezése; ipari formatervezés.

 ( 111 )  227.521

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 02409

 ( 220 )  2018.08.13.

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

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, elektronikus játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; testnevelési és sportcikkek.

 35    Kereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások játékokkal, elektronikus játékokkal,

 játékszerekkel, ajándéktárgyakkal, testnevelési cikkekkel és sportcikkekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  227.522

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 02007

 ( 220 )  2018.06.30.

 ( 732 )  West-Line Group Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  West-Line

 ( 511 )  37    Csőjavítási szolgáltatások; lefolyó dugulás elhárítása; lefolyócsövek karbantartása és javítása;

szennyvízcsatorna-beszerelési szolgáltatások; szennyvízcsövek helyreállítása; szennyvízcsövek karbantartása;

szennyvízcsövek szervizelése; vízellátó berendezések karbantartása; vízszolgáltató berendezések vészhelyzeti

szervizelése; víztisztításra szolgáló berendezések javítása; vízvezeték-szerelés; vízvezetékek karbantartása;

lefolyójavítási szolgáltatások; lefolyó beszerelési szolgáltatások; csőszerelési szolgáltatások; épület javítás;

 épületek felújítása.

 ( 111 )  227.523

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 01472
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 ( 220 )  2018.05.14.

 ( 732 )  Csordás Renáta, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Orsolya Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

 tej és tejtermékek.

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; ecet, fűszeres mártások; fűszerek;

 jég [fagyott víz].

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  227.524

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 01607

 ( 220 )  2018.05.29.

 ( 732 )  LEON COMFORT STEP Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Cipők, lábbelik, papucsok, gyógypapucsok, házipapucsok, klumpák, szandálok.

 35    Cipők, lábbelik, papucsok, gyógypapucsok, házipapucsok, klumpák, szandálok online-, kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 111 )  227.525

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 01330

 ( 220 )  2018.04.25.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  D VION FORTE

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

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

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

készítmények gyógyászati használatra; az összes fent nevezett áru, nem gyógyszerek vér és/vagy vérzési

rendellenességek kezelésére vagy megelőzésére; vérkészítmények; vérproteinek terápiás célra; rekombináns DNS

 technológiából származó gyógyászati vérkészítmények.

 ( 111 )  227.527

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 02408

 ( 220 )  2018.08.13.

 ( 732 )  Pei Yachun, Kerepes (HU)

 ( 740 )  Ji Haiou, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  18    Női táska; férfi táska; sporttáska; övtáska, válltáska; pénztárca; utazótáska; hátitáska; aktatáska; gurulótáska;

 táskafélék.

 ( 111 )  227.528

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 02416

 ( 220 )  2018.08.14.

 ( 732 )  Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyarmati-Henzsel Annamária, Budapest

 ( 541 )  Semmelweis Egészségverseny

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.532

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 01328

 ( 220 )  2018.04.25.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  VION D FORTE

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

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

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

készítmények gyógyászati használatra; az összes fent nevezett áru, nem gyógyszerek vér és/vagy vérzési

rendellenességek kezelésére vagy megelőzésére; vérkészítmények; vérproteinek terápiás célra; rekombináns DNS

 technológiából származó gyógyászati vérkészítmények.

 ( 111 )  227.533

 ( 151 )  2019.03.28.

 ( 210 )  M 18 01646

 ( 220 )  2018.05.31.

 ( 732 )  Petrásovits Zoltán, Szolnok (HU)

 Péchy Imre, Zsámbék (HU)

 ( 541 )  hiperbár centrum

 ( 511 )   10    Túlnyomásos oxigénkamrák gyógyászati célokra.

 ( 111 )  227.534

 ( 151 )  2019.03.28.

 ( 210 )  M 18 01919

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Consact Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozások irányításához nyújtott,

közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálathoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; közönségszolgálati [pr] konzultáció;

közönségszolgálati tanulmányok; közönségszolgálati tanulmányok készítése; közönségszolgálattal kapcsolatos

 konzultáció; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  227.535

 ( 151 )  2019.03.28.

 ( 210 )  M 18 02318

 ( 220 )  2018.08.01.

 ( 732 )  Horváth Gréta, Nyíregyháza (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; fogkrémek; folyékony fogkrém; lenyelhető fogkrém; rágható fogkrémek; szilárd

 fogkrém-tabletták.

  10    Készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; fültisztítók; fülpiszkálók.

 21    Fogkefe; fogkefe- és fogkrémtartók; fogkefe tartók/tokok; fogkefe tokok; fogkefék; fogkefesörték;

fogkefetartók; 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; fogkefék állatoknak; fogkefék (elektromos -); fogkefék kisállatoknak; fogkeféket és

 fogselymeket tartalmazó szájápoló készletek; fali szappantartók; szappantartók.

 ( 111 )  227.537

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 210 )  M 18 02731

 ( 220 )  2018.09.18.

 ( 732 )  SBTC Sport Kft., Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.538

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 210 )  M 18 02870

 ( 220 )  2018.10.04.

 ( 732 )  Morgan King Group Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Geönczeöl Csaba, Budapest

 ( 541 )  GOLDEN BRIDGE

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

 ( 111 )  227.539

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 210 )  M 18 02732

 ( 220 )  2018.09.17.

 ( 732 )  BayWa AG, München (DE)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  1    Fagyálló anyagok; zsírtalanítók; kötőanyagok olajokhoz; benzinadalékok, adalékok; észterek.

4    Olajok és zsírok; ipari zsírok; kenőzsírok, motorolaj, hajtóműolaj, hidraulikolaj; elválasztószerek; benzin,

 bioüzemanyagok.

A rovat 78 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 18 01240

 ( 220 ) 2018.04.19.

 ( 731 )  Mezei János, Kosd (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Marketing segítségnyújtás, online-marketing, internetes marketing, marketing kampányok, marketing

szolgáltatások, marketing tanácsadás, marketingtervek elkészítése, marketing ügynökségi szolgáltatások,

marketingstratégia vizsgálatok, arculattervezés éstanácsadás, keresöoptimalizálás, könyvek kereskedelme, oktató

videók kereskedelme, reklámszöveg írás, reklámok készítése, marketing kampányok, online reklám kampány

megszervezése és lebonyolítása, promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos tanácsadás,reklám és

 marketingszolgáltatások blogokon keresztül történő szolgáltatása.

 41    Oktatási szolgáltatások, személyes oktatási szolgáltatás, oktatási szolgáltatás blogbejegyezéseken keresztül,

 könyvkiadás, videofilmek gyártása, oktató videofilmek gyártása, blogírási szolgáltatás.

 42    Honlaptervezési tanácsadás; marketing szaktanácsadás; web oldalak tervezése; web oldal tartalmának,

 design kialakításának és grafikai elemeinek tervezése; logók tervezése; grafikai tervezés; szakszövegek írása.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 119.765

 ( 210 ) M 77 01803

 ( 180 ) 2018.08.06.

 ( 111 ) 120.284

 ( 210 ) M 78 00643

 ( 180 ) 2018.08.28.

 ( 111 ) 120.966

 ( 210 ) M 78 01266

 ( 180 ) 2018.08.03.

 ( 111 ) 121.049

 ( 210 ) M 78 01457

 ( 180 ) 2018.08.30.

 ( 111 ) 121.238

 ( 210 ) M 78 01400

 ( 180 ) 2018.08.25.

 ( 111 ) 121.729

 ( 210 ) M 78 01294

 ( 180 ) 2018.08.08.

 ( 111 ) 127.563

 ( 210 ) M 88 01780

 ( 180 ) 2018.08.18.

 ( 111 ) 127.693

 ( 210 ) M 88 01794

 ( 180 ) 2018.08.24.

 ( 111 ) 127.697

 ( 210 ) M 88 01807

 ( 180 ) 2018.08.25.

 ( 111 ) 127.698

 ( 210 ) M 88 01806

 ( 180 ) 2018.08.25.

 ( 111 ) 127.797

 ( 210 ) M 88 01800

 ( 180 ) 2018.08.24.

 ( 111 ) 155.564

 ( 210 ) M 98 03423
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 ( 180 ) 2018.08.25.

 ( 111 ) 156.003

 ( 210 ) M 98 03427

 ( 180 ) 2018.08.25.

 ( 111 ) 156.025

 ( 210 ) M 98 03397

 ( 180 ) 2018.08.19.

 ( 111 ) 156.314

 ( 210 ) M 98 03121

 ( 180 ) 2018.08.03.

 ( 111 ) 156.726

 ( 210 ) M 98 03483

 ( 180 ) 2018.08.28.

 ( 111 ) 156.732

 ( 210 ) M 98 03353

 ( 180 ) 2018.08.18.

 ( 111 ) 156.741

 ( 210 ) M 98 03362

 ( 180 ) 2018.08.18.

 ( 111 ) 156.744

 ( 210 ) M 98 03311

 ( 180 ) 2018.08.15.

 ( 111 ) 156.747

 ( 210 ) M 98 03360

 ( 180 ) 2018.08.18.

 ( 111 ) 157.554

 ( 210 ) M 98 03249

 ( 180 ) 2018.08.11.

 ( 111 ) 157.644

 ( 210 ) M 98 03422

 ( 180 ) 2018.08.25.

 ( 111 ) 157.646

 ( 210 ) M 98 03436

 ( 180 ) 2018.08.26.

 ( 111 ) 157.649

 ( 210 ) M 98 03458

 ( 180 ) 2018.08.26.

 ( 111 ) 157.650
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 ( 210 ) M 98 03453

 ( 180 ) 2018.08.26.

 ( 111 ) 157.771

 ( 210 ) M 98 03231

 ( 180 ) 2018.08.10.

 ( 111 ) 157.772

 ( 210 ) M 98 03217

 ( 180 ) 2018.08.07.

 ( 111 ) 157.775

 ( 210 ) M 98 03267

 ( 180 ) 2018.08.12.

 ( 111 ) 157.782

 ( 210 ) M 98 03148

 ( 180 ) 2018.08.03.

 ( 111 ) 157.785

 ( 210 ) M 98 03133

 ( 180 ) 2018.08.03.

 ( 111 ) 157.786

 ( 210 ) M 98 03156

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 157.791

 ( 210 ) M 98 03268

 ( 180 ) 2018.08.12.

 ( 111 ) 157.795

 ( 210 ) M 98 03273

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 157.837

 ( 210 ) M 98 03287

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 157.840

 ( 210 ) M 98 03252

 ( 180 ) 2018.08.12.

 ( 111 ) 157.849

 ( 210 ) M 98 03285

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 157.854

 ( 210 ) M 98 03216

 ( 180 ) 2018.08.07.
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 ( 111 ) 157.856

 ( 210 ) M 98 03171

 ( 180 ) 2018.08.05.

 ( 111 ) 157.887

 ( 210 ) M 98 03432

 ( 180 ) 2018.08.25.

 ( 111 ) 157.906

 ( 210 ) M 98 03395

 ( 180 ) 2018.08.19.

 ( 111 ) 158.384

 ( 210 ) M 98 01735

 ( 180 ) 2018.05.06.

 ( 111 ) 158.472

 ( 210 ) M 98 03288

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 158.477

 ( 210 ) M 98 03153

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 158.534

 ( 210 ) M 98 03218

 ( 180 ) 2018.08.07.

 ( 111 ) 158.544

 ( 210 ) M 98 03146

 ( 180 ) 2018.08.03.

 ( 111 ) 158.545

 ( 210 ) M 98 03197

 ( 180 ) 2018.08.06.

 ( 111 ) 158.736

 ( 210 ) M 98 03481

 ( 180 ) 2018.08.28.

 ( 111 ) 159.033

 ( 210 ) M 98 03144

 ( 180 ) 2018.08.03.

 ( 111 ) 159.036

 ( 210 ) M 98 03142

 ( 180 ) 2018.08.03.

 ( 111 ) 159.037

 ( 210 ) M 98 03214

 ( 180 ) 2018.08.07.
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 ( 111 ) 159.043

 ( 210 ) M 98 03198

 ( 180 ) 2018.08.06.

 ( 111 ) 159.088

 ( 210 ) M 98 03141

 ( 180 ) 2018.08.03.

 ( 111 ) 159.091

 ( 210 ) M 98 03199

 ( 180 ) 2018.08.06.

 ( 111 ) 159.092

 ( 210 ) M 98 03234

 ( 180 ) 2018.08.10.

 ( 111 ) 159.099

 ( 210 ) M 98 03158

 ( 180 ) 2018.08.05.

 ( 111 ) 159.104

 ( 210 ) M 98 03200

 ( 180 ) 2018.08.06.

 ( 111 ) 160.028

 ( 210 ) M 98 03134

 ( 180 ) 2018.08.03.

 ( 111 ) 161.064

 ( 210 ) M 98 03211

 ( 180 ) 2018.08.07.

 ( 111 ) 161.067

 ( 210 ) M 98 03303

 ( 180 ) 2018.08.14.

 ( 111 ) 164.910

 ( 210 ) M 98 03193

 ( 180 ) 2018.08.06.

 ( 111 ) 176.189

 ( 210 ) M 98 03245

 ( 180 ) 2018.08.10.

 ( 111 ) 195.302

 ( 210 ) M 08 02488

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 195.394

 ( 210 ) M 08 02552
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 ( 180 ) 2018.08.11.

 ( 111 ) 195.400

 ( 210 ) M 08 02558

 ( 180 ) 2018.08.11.

 ( 111 ) 195.401

 ( 210 ) M 08 02559

 ( 180 ) 2018.08.11.

 ( 111 ) 195.739

 ( 210 ) M 08 01485

 ( 180 ) 2018.04.25.

 ( 111 ) 196.036

 ( 210 ) M 08 01622

 ( 180 ) 2018.05.09.

 ( 111 ) 196.499

 ( 210 ) M 08 02577

 ( 180 ) 2018.08.11.

 ( 111 ) 196.506

 ( 210 ) M 08 02538

 ( 180 ) 2018.08.08.

 ( 111 ) 196.526

 ( 210 ) M 08 02508

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 196.527

 ( 210 ) M 08 02506

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 196.528

 ( 210 ) M 08 02505

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 196.529

 ( 210 ) M 08 02501

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 196.530

 ( 210 ) M 08 02487

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 196.608

 ( 210 ) M 08 02586

 ( 180 ) 2018.08.07.

 ( 111 ) 196.637
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 ( 210 ) M 08 02564

 ( 180 ) 2018.08.11.

 ( 111 ) 196.638

 ( 210 ) M 08 02568

 ( 180 ) 2018.08.11.

 ( 111 ) 196.639

 ( 210 ) M 08 02571

 ( 180 ) 2018.08.11.

 ( 111 ) 196.641

 ( 210 ) M 08 02705

 ( 180 ) 2018.08.27.

 ( 111 ) 196.642

 ( 210 ) M 08 02706

 ( 180 ) 2018.08.27.

 ( 111 ) 196.644

 ( 210 ) M 08 02712

 ( 180 ) 2018.08.27.

 ( 111 ) 196.645

 ( 210 ) M 08 02713

 ( 180 ) 2018.08.27.

 ( 111 ) 196.646

 ( 210 ) M 08 02720

 ( 180 ) 2018.08.27.

 ( 111 ) 196.647

 ( 210 ) M 08 02722

 ( 180 ) 2018.08.27.

 ( 111 ) 196.648

 ( 210 ) M 08 02723

 ( 180 ) 2018.08.27.

 ( 111 ) 196.649

 ( 210 ) M 08 02724

 ( 180 ) 2018.08.27.

 ( 111 ) 196.650

 ( 210 ) M 08 02725

 ( 180 ) 2018.08.27.

 ( 111 ) 196.651

 ( 210 ) M 08 02562

 ( 180 ) 2018.08.11.
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 ( 111 ) 196.702

 ( 210 ) M 08 02491

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 196.703

 ( 210 ) M 08 02493

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 196.707

 ( 210 ) M 08 02650

 ( 180 ) 2018.08.19.

 ( 111 ) 196.719

 ( 210 ) M 08 02535

 ( 180 ) 2018.08.08.

 ( 111 ) 196.723

 ( 210 ) M 08 02698

 ( 180 ) 2018.08.26.

 ( 111 ) 196.810

 ( 210 ) M 08 02591

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 196.851

 ( 210 ) M 08 02581

 ( 180 ) 2018.08.12.

 ( 111 ) 196.854

 ( 210 ) M 08 02580

 ( 180 ) 2018.08.12.

 ( 111 ) 196.864

 ( 210 ) M 08 02633

 ( 180 ) 2018.08.18.

 ( 111 ) 196.878

 ( 210 ) M 08 02637

 ( 180 ) 2018.08.18.

 ( 111 ) 196.879

 ( 210 ) M 08 02484

 ( 180 ) 2018.08.01.

 ( 111 ) 196.915

 ( 210 ) M 08 02623

 ( 180 ) 2018.08.15.

 ( 111 ) 196.916

 ( 210 ) M 08 02627

 ( 180 ) 2018.08.14.
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 ( 111 ) 196.949

 ( 210 ) M 08 02561

 ( 180 ) 2018.08.11.

 ( 111 ) 196.952

 ( 210 ) M 08 02574

 ( 180 ) 2018.08.11.

 ( 111 ) 196.960

 ( 210 ) M 08 02714

 ( 180 ) 2018.08.27.

 ( 111 ) 196.961

 ( 210 ) M 08 02716

 ( 180 ) 2018.08.27.

 ( 111 ) 196.963

 ( 210 ) M 08 02721

 ( 180 ) 2018.08.27.

 ( 111 ) 196.980

 ( 210 ) M 08 02695

 ( 180 ) 2018.08.26.

 ( 111 ) 196.999

 ( 210 ) M 08 02549

 ( 180 ) 2018.08.08.

 ( 111 ) 197.000

 ( 210 ) M 08 02550

 ( 180 ) 2018.08.08.

 ( 111 ) 197.010

 ( 210 ) M 08 02736

 ( 180 ) 2018.08.29.

 ( 111 ) 197.012

 ( 210 ) M 08 02599

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 197.013

 ( 210 ) M 08 02606

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 197.014

 ( 210 ) M 08 02605

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 197.022

 ( 210 ) M 08 02738
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 ( 180 ) 2018.08.29.

 ( 111 ) 197.038

 ( 210 ) M 08 02663

 ( 180 ) 2018.08.19.

 ( 111 ) 197.039

 ( 210 ) M 08 02503

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 197.044

 ( 210 ) M 08 02489

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 197.046

 ( 210 ) M 08 02496

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 197.047

 ( 210 ) M 08 02499

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 197.064

 ( 210 ) M 08 02616

 ( 180 ) 2018.08.14.

 ( 111 ) 197.069

 ( 210 ) M 08 02618

 ( 180 ) 2018.08.14.

 ( 111 ) 197.071

 ( 210 ) M 08 02666

 ( 180 ) 2018.08.21.

 ( 111 ) 197.077

 ( 210 ) M 08 02667

 ( 180 ) 2018.08.21.

 ( 111 ) 197.099

 ( 210 ) M 08 02715

 ( 180 ) 2018.08.27.

 ( 111 ) 197.100

 ( 210 ) M 08 02260

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 197.134

 ( 210 ) M 08 02545

 ( 180 ) 2018.08.08.

 ( 111 ) 197.151
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 ( 210 ) M 08 02939

 ( 180 ) 2018.08.20.

 ( 111 ) 197.177

 ( 210 ) M 08 02522

 ( 180 ) 2018.08.07.

 ( 111 ) 197.178

 ( 210 ) M 08 02524

 ( 180 ) 2018.08.07.

 ( 111 ) 197.179

 ( 210 ) M 08 02525

 ( 180 ) 2018.08.07.

 ( 111 ) 197.185

 ( 210 ) M 08 02504

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 197.187

 ( 210 ) M 08 02494

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 197.188

 ( 210 ) M 08 02497

 ( 180 ) 2018.08.04.

 ( 111 ) 197.190

 ( 210 ) M 08 02659

 ( 180 ) 2018.08.19.

 ( 111 ) 197.208

 ( 210 ) M 08 02613

 ( 180 ) 2018.08.14.

 ( 111 ) 197.211

 ( 210 ) M 08 02612

 ( 180 ) 2018.08.14.

 ( 111 ) 197.212

 ( 210 ) M 08 02611

 ( 180 ) 2018.08.14.

 ( 111 ) 197.237

 ( 210 ) M 08 02734

 ( 180 ) 2018.08.28.

 ( 111 ) 197.263

 ( 210 ) M 08 02579

 ( 180 ) 2018.08.12.
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 ( 111 ) 197.265

 ( 210 ) M 08 02733

 ( 180 ) 2018.08.28.

 ( 111 ) 197.267

 ( 210 ) M 08 02727

 ( 180 ) 2018.08.28.

 ( 111 ) 197.304

 ( 210 ) M 08 02601

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 197.308

 ( 210 ) M 08 02737

 ( 180 ) 2018.08.29.

 ( 111 ) 197.309

 ( 210 ) M 08 02740

 ( 180 ) 2018.08.29.

 ( 111 ) 197.311

 ( 210 ) M 08 03236

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 197.312

 ( 210 ) M 08 02589

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 197.313

 ( 210 ) M 08 02742

 ( 180 ) 2018.08.29.

 ( 111 ) 197.319

 ( 210 ) M 08 02597

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 197.361

 ( 210 ) M 08 02677

 ( 180 ) 2018.08.21.

 ( 111 ) 197.364

 ( 210 ) M 08 02512

 ( 180 ) 2018.08.05.

 ( 111 ) 197.368

 ( 210 ) M 08 02676

 ( 180 ) 2018.08.21.

 ( 111 ) 197.399

 ( 210 ) M 08 02731

 ( 180 ) 2018.08.28.
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 ( 111 ) 197.400

 ( 210 ) M 08 02729

 ( 180 ) 2018.08.28.

 ( 111 ) 197.401

 ( 210 ) M 08 02578

 ( 180 ) 2018.08.12.

 ( 111 ) 197.426

 ( 210 ) M 08 02644

 ( 180 ) 2018.08.18.

 ( 111 ) 197.427

 ( 210 ) M 08 02636

 ( 180 ) 2018.08.18.

 ( 111 ) 197.428

 ( 210 ) M 08 02629

 ( 180 ) 2018.08.15.

 ( 111 ) 197.447

 ( 210 ) M 08 02518

 ( 180 ) 2018.08.06.

 ( 111 ) 197.448

 ( 210 ) M 08 02683

 ( 180 ) 2018.08.22.

 ( 111 ) 197.465

 ( 210 ) M 08 02681

 ( 180 ) 2018.08.22.

 ( 111 ) 197.476

 ( 210 ) M 08 02519

 ( 180 ) 2018.08.06.

 ( 111 ) 197.477

 ( 210 ) M 08 02517

 ( 180 ) 2018.08.06.

 ( 111 ) 197.506

 ( 210 ) M 08 02685

 ( 180 ) 2018.08.25.

 ( 111 ) 197.538

 ( 210 ) M 08 02651

 ( 180 ) 2018.08.19.

 ( 111 ) 197.539

 ( 210 ) M 08 02654
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 ( 180 ) 2018.08.19.

 ( 111 ) 197.540

 ( 210 ) M 08 02655

 ( 180 ) 2018.08.19.

 ( 111 ) 197.541

 ( 210 ) M 08 02656

 ( 180 ) 2018.08.19.

 ( 111 ) 197.571

 ( 210 ) M 08 02376

 ( 180 ) 2018.08.25.

 ( 111 ) 197.597

 ( 210 ) M 08 02526

 ( 180 ) 2018.08.07.

 ( 111 ) 197.618

 ( 210 ) M 08 02609

 ( 180 ) 2018.08.14.

 ( 111 ) 197.619

 ( 210 ) M 08 02608

 ( 180 ) 2018.08.14.

 ( 111 ) 197.623

 ( 210 ) M 08 02607

 ( 180 ) 2018.08.14.

 ( 111 ) 197.661

 ( 210 ) M 08 02598

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 197.675

 ( 210 ) M 08 02739

 ( 180 ) 2018.08.29.

 ( 111 ) 197.680

 ( 210 ) M 08 02741

 ( 180 ) 2018.08.29.

 ( 111 ) 197.701

 ( 210 ) M 08 02641

 ( 180 ) 2018.08.14.

 ( 111 ) 197.716

 ( 210 ) M 08 02673

 ( 180 ) 2018.08.21.

 ( 111 ) 197.717
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 ( 210 ) M 08 02672

 ( 180 ) 2018.08.21.

 ( 111 ) 197.718

 ( 210 ) M 08 02668

 ( 180 ) 2018.08.21.

 ( 111 ) 197.767

 ( 210 ) M 08 02657

 ( 180 ) 2018.08.19.

 ( 111 ) 197.773

 ( 210 ) M 08 03225

 ( 180 ) 2018.08.20.

 ( 111 ) 197.943

 ( 210 ) M 08 02604

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 198.009

 ( 210 ) M 08 02661

 ( 180 ) 2018.08.19.

 ( 111 ) 198.190

 ( 210 ) M 08 02639

 ( 180 ) 2018.08.18.

 ( 111 ) 198.253

 ( 210 ) M 08 02675

 ( 180 ) 2018.08.21.

 ( 111 ) 199.242

 ( 210 ) M 08 02610

 ( 180 ) 2018.08.14.

 ( 111 ) 199.525

 ( 210 ) M 08 02603

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 199.526

 ( 210 ) M 08 02602

 ( 180 ) 2018.08.13.

 ( 111 ) 200.412

 ( 210 ) M 08 02617

 ( 180 ) 2018.08.14.

 ( 111 ) 203.782

 ( 210 ) M 10 03879

 ( 180 ) 2018.08.18.
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A rovat 190 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 201.901

 ( 732 ) Lehoczki Csaba, Kiskőrös (HU)

 ( 111 ) 201.902

 ( 732 ) Bajusznács György Zoltán, Tabdi (HU)

 ( 111 ) 220.955

 ( 732 ) West-Orient Company Kft., Budapest (HU)

 ( 111 ) 223.192

 ( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 ) Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 ) 223.194

 ( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 ) Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 ) 223.197

 ( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 ) Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 ) 223.199

 ( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 ) Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 ) 223.638

 ( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 ) Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 ) 223.639

 ( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 ) Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 ) 223.640

 ( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 ) Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 ) 223.641

 ( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 ) Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 ) 223.642

 ( 732 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 ) Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 12 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  120.943

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

 ( 111 )  121.170

 ( 732 )  Parker Intangibles LLC, Cleveland, Ohio (US)

 ( 111 )  121.203

 ( 732 )  Bábolna Környezetbiológiai Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  121.312

 ( 732 )  Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  121.340

 ( 732 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o. Sp.k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  121.626

 ( 732 )  AB Electrolux, Stockholm (SE)

 ( 111 )  121.759

 ( 732 )  PUMA SE, Herzogenaurach (DE)

 ( 111 )  121.825

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Kubota (Kubota Corporation), Naniwa-ku, Osaka-shi (JP)

 ( 111 )  121.841

 ( 732 )  Cytec Technology Corporation, Princeton, NJ (US)

 ( 111 )  121.842

 ( 732 )  CRISTAL PIGMENT UK LIMITED, North Grimsby, South Humberside (GB)

 ( 111 )  121.904

 ( 732 )  Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

 ( 111 )  128.202

 ( 732 )  The Gideons International, Nashville, Tennessee (US)

 ( 111 )  128.301

 ( 732 )  Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston, Texas (US)

 ( 111 )  128.317

 ( 732 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio

 (US)

 ( 111 )  128.325

 ( 732 )  IL HWA Co., Ltd., Guri, Gyunggi-do (KR)

 ( 111 )  128.335

 ( 732 )  Valio Ltd., Helsinki (FI)
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 ( 111 )  128.479

 ( 732 )  ELKEM ASA, Oslo (NO)

 ( 111 )  128.480

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  128.506

 ( 732 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

 ( 111 )  128.523

 ( 732 )  Mircona AB, Gavle (SE)

 ( 111 )  128.705

 ( 732 )  Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)

 ( 111 )  128.949

 ( 732 )  Remel Inc., Lenexa KS (US)

 ( 111 )  129.074

 ( 732 )  Kuwait Petroleum Corporation, Safat (KW)

 ( 111 )  157.746

 ( 732 )  CadLine Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  158.276

 ( 732 )  ETUDE CORPORATION, Seoul (KR)

 ( 111 )  158.915

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki, Kitakyushu-shi, Fukuoka (JP)

 ( 111 )  158.929

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki, Kitakyushu-shi, Fukuoka (JP)

 ( 111 )  159.344

 ( 732 )  Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne, Bécs (AT)

 ( 111 )  159.416

 ( 732 )  T-LOGIC Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.854

 ( 732 )  ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L., Pessano con Bornago (MI) (IT)

 ( 111 )  159.921

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)

 ( 111 )  159.970

 ( 732 )  dr. Bödök Károly, Budapest (HU)

 ( 111 )  160.297

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  160.483
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 ( 732 )  Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)

 ( 111 )  160.488

 ( 732 )  Cargill, Incorporated, Wayzata, Minnesota (US)

 ( 111 )  160.500

 ( 732 )  InfoSpace, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Bellevue, Washington (US)

 ( 111 )  160.657

 ( 732 )  The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland (US)

 ( 111 )  160.724

 ( 732 )  DC Shoes, Inc., Huntington Beach, California (US)

 ( 111 )  160.803

 ( 732 )  Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation), Toyota-shi, Aichi-ken (JP)

 ( 111 )  161.274

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  161.383

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

 ( 111 )  161.449

 ( 732 )  ALFI-KER. Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  161.530

 ( 732 )  Ramiris Holdings Ltd., Nicosia, Ciprus (CY)

 ( 111 )  161.648

 ( 732 )  Park Teniszklub Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  161.731

 ( 732 )  Hornby Hobbies Limited, Margate, Kent (GB)

 ( 111 )  161.940

 ( 732 )  ZAKAR Építőipari és Kereskedelmi Kft., Siófok (HU)

 ( 111 )  162.165

 ( 732 )  Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)

 ( 111 )  162.196

 ( 732 )  KENT Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret.A.S., Istambul Caddesi, Gebze-Kocaeli (TR)

 ( 111 )  162.382

 ( 732 )  "AXIÁL" Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)

 ( 111 )  162.498

 ( 732 )  ELEKTRO COMPUTER Zrt. "f.a.", Baja (HU)

 Vöröskő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.718
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 ( 732 )  Reemtsma Cigarettenfabriken Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (DE)

 ( 111 )  162.736

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

 ( 111 )  163.819

 ( 732 )  DISCOLAND Vendéglátó és Idegenforgalmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  164.006

 ( 732 )  Open Text Corporation, Waterloo ON (CA)

 ( 111 )  164.234

 ( 732 )  Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Texas (US)

 ( 111 )  165.482

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 111 )  165.677

 ( 732 )  Wide Progress Global Limited, Road Town, Tortola (VG)

 ( 111 )  166.178

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)

 ( 111 )  166.795

 ( 732 )  C.D. ABBIGLIAMENTO BRANDS LIMITED, Larnaca (CY)

 ( 111 )  167.335

 ( 732 )  ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA, LLC (California limited liability company), Cary (US)

 ( 111 )  173.603

 ( 732 )  The Gillette Company LLC, Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  174.035

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  188.341

 ( 732 )  Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)

 ( 111 )  191.939

 ( 732 )  Barilla G.e R. Fratelli-Societá per Azioni, Parma (IT)

 ( 111 )  193.621

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  195.733

 ( 732 )  BRAND INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.518

 ( 732 )  Hungarian Trade Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.660
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 ( 732 )  E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.713

 ( 732 )  Babapihenő Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.953

 ( 732 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  196.965

 ( 732 )  Pharma-Trio Gyógyszerészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.604

 ( 732 )  CEGOS Tanácsadó és Tréning Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.807

 ( 732 )  M Group International Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.812

 ( 732 )  M Group International Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.908

 ( 732 )  AGRIUM Inc., Calgary, Alberta (CA)

 ( 111 )  197.910

 ( 732 )  Amorepacific Corporation, Szöul (KR)

 ( 111 )  197.911

 ( 732 )  AGRIUM Inc., Calgary, Alberta (CA)

 ( 111 )  198.211

 ( 732 )  Eurodent-Aqua Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 111 )  198.241

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  198.254

 ( 732 )  KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.262

 ( 732 )  DELAP Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.263

 ( 732 )  DELAP Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.325

 ( 732 )  Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  198.332

 ( 732 )  Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  198.343

 ( 732 )  Bánffi István, Szeged (HU)
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 ( 111 )  198.364

 ( 732 )  Bramac Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  198.382

 ( 732 )  Egervári Krisztina, Pomáz (HU)

 ( 111 )  198.468

 ( 732 )  Online Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.480

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  198.557

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  198.612

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.633

 ( 732 )  Laptopszalon Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

 ( 111 )  198.669

 ( 732 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 111 )  198.717

 ( 732 )  Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)

 ( 111 )  198.776

 ( 732 )  Daiichi Sankyo Company, Limited, Tokyo (JP)

 ( 111 )  198.809

 ( 732 )  Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  198.839

 ( 732 )  dr. Boldizsár Ildikó, Balatonrendes (HU)

 ( 111 )  198.882

 ( 732 )  Szeder István, Fót (HU)

 ( 111 )  198.959

 ( 732 )  Keller Tamásné, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.962

 ( 732 )  S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)

 ( 111 )  198.966

 ( 732 )  JLM Powerline Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.050

 ( 732 )  Laboratorios Garden House Internacional S.A., Santiago de Chile (CL)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 7. szám, 2019.04.15.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M775



 ( 111 )  199.196

 ( 732 )  Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  199.349

 ( 732 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 111 )  199.365

 ( 732 )  Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  199.458

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 111 )  199.517

 ( 732 )  Li JiJin, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.518

 ( 732 )  Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  199.520

 ( 732 )  Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  199.596

 ( 732 )  Magyar Állami Operaház, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.625

 ( 732 )  Országos Rendőr-Főkapitányság, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.644

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

 ( 111 )  199.675

 ( 732 )  G.L. Pharma GmbH ( a limited liability company under Austrian law), Lannach (AT)

 ( 111 )  199.721

 ( 732 )  Polgári Újpestért Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.856

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  200.069

 ( 732 )  G.L. Pharma GmbH (a limited liability company under Austrian law), Lannach (AT)

 ( 111 )  200.432

 ( 732 )  Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG, Unkel (DE)

 ( 111 )  200.479

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., 3818 LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  200.491

 ( 732 )  "Gépsystem" Gépi berendezéseket tervező, gyártó és forgalmazó Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  200.937
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 ( 732 )  Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 111 )  201.691

 ( 732 )  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  202.661

 ( 732 )  Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

 ( 111 )  209.399

 ( 732 )  Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  226.840

 ( 732 )  HAMÉ s.r.o., Kunovice (CZ)

 ( 111 )  226.842

 ( 732 )  HAMÉ s.r.o., Kunovice (CZ)

 ( 111 )  226.843

 ( 732 )  HAMÉ s.r.o., Kunovice (CZ)

 ( 111 )  226.845

 ( 732 )  HAMÉ s.r.o., Kunovice (CZ)

A rovat 127 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  118.891

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  121.340

 ( 732 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o. Sp.k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  122.458

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  134.972

 ( 732 )  Theramex HQ UK Limited, London (GB)

 ( 111 )  145.274

 ( 732 )  Systagenix Wound Management, Limited, Gatwick Airport, West Sussex (GB)

 ( 111 )  148.322

 ( 732 )  ANF Pet, Inc., Saint Helena, California (US)

 ( 111 )  150.360

 ( 732 )  ANF Pet, Inc., Saint Helena, California (US)

 ( 111 )  150.362

 ( 732 )  ANF Pet, Inc., Saint Helena, California (US)

 ( 111 )  158.684

 ( 732 )  Almirall, S.A., Barcelona (ES)

 ( 111 )  164.006

 ( 732 )  Open Text Corporation, Waterloo ON (CA)

 ( 111 )  166.265

 ( 732 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o. Sp.k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  170.388

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  175.168

 ( 732 )  Scripps Networks, LLC, Knoxville, Tennessee (US)

 ( 111 )  187.684

 ( 732 )  Theramex HQ UK Limited, London (GB)

 ( 111 )  192.044

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  197.060

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)
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 ( 111 )  197.604

 ( 732 )  CEGOS Tanácsadó és Tréning Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.665

 ( 732 )  Embraco Indústria de Compressores e Solucoes em Refrigeracao Ltda.,, 89219-100 Joinville SC (BR)

 ( 111 )  199.150

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  200.055

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  200.763

 ( 732 )  The Absolut Company Aktiebolag, Stockholm (SE)

 ( 111 )  201.511

 ( 732 )  Theramex HQ UK Limited, London (GB)

 ( 111 )  206.301

 ( 732 )  PEPCO Poland sp. z o.o., Poznan (PL)

 ( 111 )  210.450

 ( 732 )  Embraco Indústria de Compressores e Solucoes em Refrigeracao Ltda.,, 89219-100 Joinville SC (BR)

 ( 111 )  210.472

 ( 732 )  Wenger S.A., Delémont (CH)

 ( 111 )  210.521

 ( 732 )  Embraco Indústria de Compressores e Solucoes em Refrigeracao Ltda.,, 89219-100 Joinville SC (BR)

 ( 111 )  210.649

 ( 732 )  Szamos Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 111 )  213.964

 ( 732 )  Ecodome Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.165

 ( 732 )  MINERVA Ingatlan esernyőalap - MINERVA Green Ingatlanbefektetési részalap, Budapest (HU)

 ( 111 )  214.830

 ( 732 )  Theramex HQ UK Limited, London (GB)

 ( 111 )  214.840

 ( 732 )  trendmaker.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Velence (HU)

 ( 111 )  216.507

 ( 732 )  Skitus Project Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.995

 ( 732 )  Bakai Mátyás Mihály, Budapest (HU)
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 ( 111 )  222.996

 ( 732 )  Bakai Mátyás Mihály, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.997

 ( 732 )  Bakai Mátyás Mihály, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.999

 ( 732 )  Bakai Mátyás Mihály, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.630

 ( 732 )  Post for Rent (HK) Limited, Hong Kong (HK)

 ( 111 )  225.884

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  226.351

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Székesfehérvár (HU)

A rovat 39 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  121.203

 ( 732 )  Bábolna Környezetbiológiai Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 111 )  143.537

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  148.433

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  148.434

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  149.202

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  149.210

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  159.921

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 111 )  160.418

 ( 732 )  Heartland Corporation (Kansas állam törvényei szerint működő cég), San Diego (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  160.717

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  164.234

 ( 732 )  Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Texas (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  165.923

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  170.635

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  186.738

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  186.739

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  192.686

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  195.617

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  197.908

 ( 732 )  AGRIUM Inc., Calgary, Alberta (CA)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  197.911

 ( 732 )  AGRIUM Inc., Calgary, Alberta (CA)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  198.285

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  198.717

 ( 732 )  Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
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 ( 111 )  199.349

 ( 732 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  201.785

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.029

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.154

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.597

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  203.300

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  203.301

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.404

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.836

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.840

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.852

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.192

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.198

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)
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 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.399

 ( 732 )  Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles, California (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  209.856

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.872

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.194

 ( 732 )  Spark Networks Services GmbH, Berlin (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.235

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.169

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.894

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  214.372

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  214.708

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  217.387

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.590

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  223.070

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  224.574
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 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  226.200

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 47 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  143.537

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  148.433

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  148.434

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  149.202

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  149.210

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  159.921

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)

 ( 111 )  160.418

 ( 732 )  Heartland Corporation (Kansas állam törvényei szerint működő cég), San Diego (US)

 ( 111 )  165.923

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  170.635

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  186.738

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  186.739

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  192.686

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  197.908

 ( 732 )  AGRIUM Inc., Calgary, Alberta (CA)

 ( 111 )  197.911
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 ( 732 )  AGRIUM Inc., Calgary, Alberta (CA)

 ( 111 )  198.285

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  199.596

 ( 732 )  Magyar Állami Operaház, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.785

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  202.029

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  202.154

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  202.597

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  203.300

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  203.301

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  204.404

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  208.836

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  208.840

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  208.852

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  209.192

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  209.198

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  209.399

 ( 732 )  Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  209.856

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  209.872

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)
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 ( 111 )  210.194

 ( 732 )  Spark Networks Services GmbH, Berlin (DE)

 ( 111 )  210.235

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  211.169

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  211.894

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  214.372

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  214.708

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  226.200

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

A rovat 38 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  113.908

 ( 732 )  Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS, Brondby, Denmark (DK)

 ( 111 )  115.013

 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, DE (US)

 ( 111 )  120.280

 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, DE (US)

 ( 111 )  121.841

 ( 732 )  Cytec Technology Corporation, Princeton, NJ (US)

 ( 111 )  128.202

 ( 732 )  The Gideons International, Nashville, Tennessee (US)

 ( 111 )  128.479

 ( 732 )  ELKEM ASA, Oslo (NO)

 ( 111 )  139.355

 ( 732 )  RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. "f.a.", Debrecen (HU)

 ( 111 )  139.943

 ( 732 )  Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS, Brondby, Denmark (DK)

 ( 111 )  151.542
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 ( 732 ) British American Tobacco (Brands) Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Wilmington,

 Delaware (US)

 ( 111 )  160.724

 ( 732 )  DC Shoes, Inc., Huntington Beach, California (US)

 ( 111 )  161.352

 ( 732 )  RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. "f.a.", Debrecen (HU)

 ( 111 )  161.353

 ( 732 )  RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. "f.a.", Debrecen (HU)

 ( 111 )  163.250

 ( 732 )  Mo Zhang, Budapest (HU)

 ( 111 )  163.726

 ( 732 )  NIHON NOHYAKU CO., LTD., Tokyo (JP)

 ( 111 )  165.677

 ( 732 )  Wide Progress Global Limited, Road Town, Tortola (VG)

 ( 111 )  166.594

 ( 732 )  RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. "f.a.", Debrecen (HU)

 ( 111 )  166.595

 ( 732 )  RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. "f.a.", Debrecen (HU)

 ( 111 )  193.621

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.131

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.518

 ( 732 )  Hungarian Trade Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.807

 ( 732 )  M Group International Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.812

 ( 732 )  M Group International Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.211

 ( 732 )  Eurodent-Aqua Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 111 )  198.674

 ( 732 )  Mo Zhang, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.882

 ( 732 )  Szeder István, Fót (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 7. szám, 2019.04.15.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M787



 ( 111 )  199.517

 ( 732 )  Li JiJin, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.601

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.194

 ( 732 )  Spark Networks Services GmbH, Berlin (DE)

 ( 111 )  210.857

 ( 732 )  BHS Trans Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  212.630

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.652

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.657

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.359

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.371

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.844

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.853

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.899

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.884

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.885

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  215.615

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  216.937

 ( 732 )  British American Tobacco (Brands) Limited, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  220.660

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.661

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 7. szám, 2019.04.15.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M788



 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.728

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.430

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.078

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.079

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.080

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  225.534

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  227.216

 ( 732 )  Scivation, Inc., Bryan, TX 77807 (US)

A rovat 50 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  197.969

 ( 732 )  AUCHAN HOLDING, Croix (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  197.970

 ( 732 )  AUCHAN HOLDING, Croix (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.033

 ( 732 )  AUCHAN HOLDING, Croix (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.041

 ( 732 )  AUCHAN HOLDING, Croix (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.380

 ( 732 )  AUCHAN HOLDING, Croix (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.385

 ( 732 )  AUCHAN HOLDING, Croix (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  210.649

 ( 732 )  Szamos Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 111 )  212.814

 ( 732 )  AUCHAN HOLDING, Croix (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  215.732

 ( 732 )  AUCHAN HOLDING, Croix (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  220.482

 ( 732 )  Kőnig László, Budapest (HU)

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

 ( 111 )  223.584

 ( 732 )  Auchan Holding, CROIX (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  224.328

 ( 732 )  Auchan Holding, CROIX (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 12 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 18 01667

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

 ( 740 )  Dr. Marosi András, Marosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 18 01080

 ( 731 )  Daylight Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 16 02781

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

 ( 740 )  Kocsis & Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.016.451

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.184.113

 ( 541 )  Apps

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.276.907

  ( 546 )

 ( 511 )  1-2, 17

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.312.512

  ( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.347.034

  

( 546 )

 ( 511 )  7-9, 11

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.371.235

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 12, 25

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.379.863
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  ( 546 )

 ( 511 )  1, 5, 9, 11

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.381.377

  
( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.403.628

 ( 541 )  EUREDES

 ( 511 )  35-37, 39-40, 42

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.441.742

  

( 546 )

 ( 511 )  29, 35

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.441.947

 ( 541 )  USS-EAGLE SFH

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.441.972

 ( 541 )  Sano

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.020

 ( 541 )  SUNRUNNER VIDRIO

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.052
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( 546 )

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.057

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.058

  ( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.094

  

( 546 )

 ( 511 )  24-25, 35

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.189

  

( 546 )

 ( 511 )  6-7, 9

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.196

  
( 546 )

 ( 511 )  24, 27, 35
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 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.327

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 38, 41

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.431

 ( 541 )  MARTELL CHANTELOUP

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.479

  
( 546 )

 ( 511 )  35, 39, 43

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.493

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 35, 39

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.523

  

( 546 )

 ( 511 )  37

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.527

  

( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2019.01.03.
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 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.531

  
( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.549

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 25, 28, 35, 41, 43

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.550

  

( 546 )

 ( 511 )  14, 35

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.686

  

( 546 )

 ( 511 )  18

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.726

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 41-42, 44-45

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.764

  

( 546 )

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2019.01.03.
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 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.773

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.798

  

( 546 )

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.828

 ( 541 )  Vasco Fusion

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.881

 ( 541 )  RIVORAX

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.892

  

( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.442.954

 ( 541 )  LAMEGOM

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.443.072
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( 546 )

 ( 511 )  35, 38, 41

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.443.092

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.443.121

  

( 546 )

 ( 511 )  20, 25, 35

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.443.158

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.443.172

 ( 541 )  ChargeJuice

 ( 511 )  4, 9, 12, 35, 37-39, 41

 ( 580 )  2019.01.03.

 ( 450 )  GAZ 51/2018

 ( 111 )  1.443.275

  ( 546 )

 ( 511 )  7-8, 11, 20-21

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.281
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( 546 )

 ( 511 )  45

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.378

  

( 546 )

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.560

  
( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.581

 ( 541 )  Yanex

 ( 511 )  10-11

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.610

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 9, 16, 19, 24-26, 35, 39, 41

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.659

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.693
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( 546 )

 ( 511 )  10, 42, 44

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.714

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.811

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.836

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.844

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.850

  

( 546 )

 ( 511 )  4, 9, 12, 35, 37-39, 41

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.851

  

( 546 )
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 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.856

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.862

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.864

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.867

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.868

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.935

  

( 546 )
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 ( 511 )  12, 42

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.443.994

 ( 541 )  CUP~S

 ( 511 )  8-9, 11-12, 18, 20-22, 24-25, 28, 35

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.046

  
( 546 )

 ( 511 )  6-7, 9

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.109

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.136

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 10, 40, 42

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.162

 ( 541 )  CHANEL CREATE YOURSELF

 ( 511 )  3, 9, 14, 18, 25, 35

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.172

 ( 541 )  DIAINJECT

 ( 511 )  1, 17, 37

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.178

 ( 541 )  SIKA THERMOCOAT

 ( 511 )  1-2, 17, 19
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 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.206

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.213

  
( 546 )

 ( 511 )  38, 42, 45

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.238

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.300

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 38, 41

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.340

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018
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 ( 111 )  1.444.349

  ( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.385

  

( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.445

 ( 541 )  MAIKE

 ( 511 )  6, 11

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.472

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.474

 ( 541 )  TRUSS

 ( 511 )  36, 42

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.476

 ( 541 )  KAČKA

 ( 511 )  16, 35, 39

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.488

  

( 546 )

 ( 511 )  17, 27

 ( 580 )  2019.01.10.
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 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.494

  

( 546 )

 ( 511 )  28, 41

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.498

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

 ( 111 )  1.444.501

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 38, 41

 ( 580 )  2019.01.10.

 ( 450 )  GAZ 52/2018

A rovat 84 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  675.504

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  826.899

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  856.579

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  877.363

 ( 151 )  2019.04.09.

 ( 111 )  924.602

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  979.844

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.145.393

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.246.772

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.317.880

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.318.603

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.321.065

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.338.896

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.339.032

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.347.719

 ( 151 )  2019.04.02.

 ( 111 )  1.360.006

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.360.007

 ( 151 )  2019.03.05.
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 ( 111 )  1.370.887

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.380.968

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.383.894

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.393.073

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.398.814

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.401.661

 ( 151 )  2019.04.02.

 ( 111 )  1.409.828

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.409.998

 ( 151 )  2019.04.02.

 ( 111 )  1.414.197

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.414.220

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.414.395

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.414.440

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.414.515

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.414.524

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.414.651

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.414.706

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.414.742

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.414.768
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 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.414.858

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.414.875

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.414.885

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.414.894

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.414.925

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.415.114

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.415.182

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.415.223

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 111 )  1.417.610

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.417.646

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.417.705

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.417.728

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.417.766

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.417.767

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.417.804

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.417.818

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.417.914

 ( 151 )  2019.03.05.
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 ( 111 )  1.417.938

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.417.977

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.418.136

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.418.174

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.418.185

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.418.350

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.418.412

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.418.491

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 111 )  1.418.527

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.418.687

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.418.738

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.418.769

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.418.800

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.418.935

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.000

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.005

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.020

 ( 151 )  2019.03.25.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 7. szám, 2019.04.15.

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

W135



 ( 111 )  1.419.046

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.074

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.107

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.126

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.131

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.167

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.180

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.310

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.323

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.336

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.363

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.405

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.531

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.536

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.692

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.693

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.701

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.877
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 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.976

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.419.999

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.420.003

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.420.042

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.420.045

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.420.109

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 111 )  1.420.117

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.420.121

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.420.225

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.420.272

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.420.329

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.420.428

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.420.444

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.420.484

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.420.560

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.420.715

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.420.781

 ( 151 )  2019.04.01.
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 ( 111 )  1.420.822

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.420.926

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.420.947

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.420.961

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.420.986

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.036

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.065

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.110

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.131

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.177

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.183

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.209

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.229

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.253

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.260

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.265

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.301

 ( 151 )  2019.04.01.
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 ( 111 )  1.421.340

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.349

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.419

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.434

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.435

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.504

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.539

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.549

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.565

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.570

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.589

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.626

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.632

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.668

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.726

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.759

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.761

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.765

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 7. szám, 2019.04.15.

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

W139



 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.797

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.873

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.881

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.891

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.901

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.959

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.974

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.992

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.421.995

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 111 )  1.424.286

 ( 151 )  2019.04.02.

 ( 111 )  1.424.390

 ( 151 )  2019.04.02.

 ( 111 )  1.424.404

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.424.476

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.424.482

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.424.592

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.424.641

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.424.708

 ( 151 )  2019.04.04.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 7. szám, 2019.04.15.

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

W140



 ( 111 )  1.424.747

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.424.758

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.424.776

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.424.852

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.424.926

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.424.941

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.425.047

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.425.064

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.425.416

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.425.418

 ( 151 )  2019.04.04.

 ( 111 )  1.425.475

 ( 151 )  2019.04.04.

A rovat 166 darab közlést tartalmaz. 
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