
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  222.992

 ( 151 )  2017.11.24.

 ( 210 )  M 16 03049

 ( 220 )  2016.09.28.

 ( 732 )  Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Haidian District, Beijing (CN)

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

 ( 541 )  DIDI

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

rögzített; lépésmérők, lépésszámlálók; érmével működő parkolóház kapuk; elakadásjelző háromszögek;

navigációs készülékek járművekbe [fedélzeti számítógépek]; műholdas navigációs készülékek; hordozható

médialejátszók; földmérő berendezések és eszközök;iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek];

sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; fordulatszámmérők; oktatási készülékek; szimulátorok járművek

kormányozásához és vezérléséhez; teleszkópok; tüzoltókészülékek; fejvédőeszközök; betörésgátló

riasztókészülékek; napszemüvegek; akkumulátorok, elektromosság, elektromos akkumulátorok járművekhez;

 fényképészeti diapozitívok; hordozható távirányítós autórögzítő.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line hirdetési- és reklámszolgáltatások számítógépes hálózatokon;

áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; üzleti információk; üzleti információk

szolgáltatása weboldalon; értékesítési promóciós szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; konzultáció személyzeti kérdésekben; adatkutatás számítógépes fájlokban; könyvelés;

 szponzorok felkutatása.

 ( 111 )  222.993

 ( 151 )  2017.11.24.

 ( 210 )  M 16 02896

 ( 220 )  2016.09.12.

 ( 732 )  Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Haidian District, Beijing (CN)

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

 ( 541 )  DIDI

 ( 511 )  12    Elektromos járművek; gépkocsik; motorkerékpárok; kerékpárok; távirányítható járművek, nem játékszerek;

babakocsik; szánok [járművek] gépkocsi gumiabroncsok; légi járművek; vízi járművek; biztonsági

 gyermekülések gépjárművekbe; légszivattyúk [járműtartozékok].

 36    Biztosítási tanácsadás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalokon

keresztül; műtárgyak értékbecslés; ingatlankezelés; alkuszi/ügynöki tevékenység; óvadék, kezesség; jótékonysági

 célú gyűjtések; vagyonkezelés; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett.

 37    Javítási tárgyú információk; útburkolás; úttisztítás; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása; elhasznált vagy megsemmisült motorok felújítása; gépkocsik karbantartása és javítása; járművek

karbantartása és javítása; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás;

segítségnyújtás elromlott járművekhez; rozsdamentesítés; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás];

gumiabroncs-centírozás; mosodák; tűzriasztók felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és

 javítása; szivattyújavítás.

 39    Utazás és utasok szállítása; termékek csomagolása; taxi szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; navigációs

rendszerek bérbeadása; áruk raktározása; üzenet kézbesítés; helyfoglalás utazással kapcsolatban; közlekedési

információs szolgáltatások; autószállítás; járművek kölcsönzése és bérbeadása; futárszolgálatok [üzenetek vagy

 áruk küldésére]; utazásszervezés; tolószékek kölcsönzése.

 42    Műszaki kutatás; gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság]; csomagolástervezés;

számítógép programok sokszorosítása; szoftvertelepítés; számítógépprogramok kidolgozása; weboldal készítési
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és karbantartási szolgáltatás; elektronikus adattárolás; nem helyszíni biztonsági mentés; honlaptervezési

tanácsadás; szaftver mint szolgáltatás [SaaS]; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; térképészet.

 45    Személyi testőrszolgálat; őrző-védő szolgáltatások; társasági kísérő szolgáltatások; online közösségi

 hálózatok szolgáltatásai; talált tárgyak visszaszolgáltatása; tűzoltókészülékek kölcsönzése; jogi kutatás.

 ( 111 )  227.252

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 17 03149

 ( 220 )  2017.10.05.

 ( 732 )  My Trade Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ackermann Szilvia, Budapest

 ( 541 )  iGlass

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok

elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,

hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó

automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére

szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;

biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;

biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek

[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;

bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,

búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; chipkártyák

[integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez;

csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csavarmenet mérők;

csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós

kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók

méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák

[akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai

berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális

jelek; digitális meteorológiai állomások; digitális személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi asszisztens

[PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; dugók,

csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; elágazódobozok [elektromosság];

elágazódobozok [villamosság]; elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek;

elektrodinamikái készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikái készülékek vasúti váltók

távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek (2);

elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos átalakítók; elektromos csatolások

(1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2);
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elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők;

elektromos és elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1);

elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek,

nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek;

elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos veszteségjelzők,

veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék,

termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz;

elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók;

elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek;

elemek, telepek világításhoz; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos;

elosztódobozok [elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság];

epidiaszkópok; ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők;

ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; fedelek, borítók

elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő

eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos;

félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez;

fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek

ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések];

feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; fizikai kísérletekhez való készülékek és

eszközök; fluoreszcens ernyők; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők;

fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló

készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok;

frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző

berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló

eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás

csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek;

hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; háromlábú állványok

fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság];

háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák;

hologramok; homokórák; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző

címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek;

hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;

huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;

infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri

chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős

terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs

készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;

iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések;

jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák; jelzőpanelek,

világító vagy mechanikus; jelzősípok; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kapcsolódobozok [elektromosság];

kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő készülékek,

berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi

használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez;

kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó

készülékek, mérlegek (2); kilométerszámlálók járművekhez; koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők,

mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; komparátorok; kondenzátorok

[elektronika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok

elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák,
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világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti

jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek];

kutyasípok; laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők

(1); laktométerek, tejfajsúlymérők (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek búvároknak;

légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek légszűrésre;

légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,

dőlésindikátorok; lépésmérők, lépésszámlálók; levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek

nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;

lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;

lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; mágneses adathordozók; mágneses

huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI] berendezések, nem

gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek; matematikai műszerek; mechanikus

jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével működő berendezésekhez, készülékekhez; mentőkapszulák

természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3); mennyiségjelzők;

mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő, tervező eszközök];

mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők;

mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai műszerek;

metronómok, ütemadók; mikrométerek; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; mosótálcák [fényképészet];

munkamegfigyelö, -ellenőrző tükrök; munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas

navigációs készülékek; műholdkereső mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek

[fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek

villamosenergi-atermeléshez; napellenzők sisakokhoz; navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek;

neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő eszközök (1); nyomásmérő

eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; objektívek [lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák;

okostelefonok; oktatási készülékek; olvasztótégelyek (Laboratóriumi -); orrcsipeszek műugrók és úszók részére;

orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló

készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek;

pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; pipetták; pirométerek; pitot-csövek;

planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák

[optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek;

radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró

készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek;

refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecskegyorsítók; retorták, lombikok;

riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi

célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati

használatra; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és

berendezések, nem orvosi célokra; savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők;

sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet];

sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők, sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák

[fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat

laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők,

aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök;

súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők

sportoláshoz; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők;

szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők,

anemométerek; szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek; szferométerek; szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok

mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; szimulátorok

újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező műszerek
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(1); szintező műszerek (2); szirénák; szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok,

hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések;

sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagép tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók

mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés] (1); távadók,

transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként;

működő elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek;

távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató

számlálószerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonvezetékek; telekommunikációs készülékek ékszerek

formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpárnák, térdvédők

munkásoknak; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések

hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz;

tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1); tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3);

tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz;

tranzisztorok [elektronikus]; triódák túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk

lemezjátszókhoz; tűk tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző

készülékek; tűzlépcsők, tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2);

tűzoltó sprinkler-rendszerek; tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; tv-súgógépek;

ujjbőségmérők; ütközési próbababák; üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez;

vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek]; varázsvesszők [vízkutatóké];

variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen; védőeszközök személyek

balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére; védőruhák balesetek, sugárzás és

tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; vegyészeti berendezések és eszközök; vetítőgépek; vetítővásznak;

vezérlőpanelek [elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos;

vezeték nélküli telefonok; videojáték patronok, kazetták; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok

[áramkorlátozó elemek]; világító jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek

fényszórók felszerelésére; villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők;

visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;

vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;

vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); zárkioldók [fényképészet] (1); zárkioldók

 [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek.

 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).

 ( 111 )  227.325

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 210 )  M 18 01845

 ( 220 )  2018.06.15.

 ( 732 )  Glosz Enikő, Budapest (HU)

 ( 554 )

 

 ( 511 )  2    Élelmiszer-színezékek és ételfestékek; étel- és italszínezékek.

 30    Ízesítők, aromák, tortadíszek (ehető), mázak és bevonatok, fondant, marcipán, marcipán massza;

 cukorgyöngyök.
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 35    Élelmiszer-színezékek és ételfestékek, étel- és italszínezékek, valamint ízesítők, aromák, tortadíszek (ehető),

 mázak és bevonatok, fondant, marcipán, marcipán massza, cukorgyöngyök online kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  227.397

 ( 151 )  2019.03.11.

 ( 210 )  M 17 03688

 ( 220 )  2017.11.15.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

 ( 541 )  Propet

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők állatok számára.

 ( 111 )  227.414

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 00508

 ( 220 )  2018.02.19.

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

 York, New York (US)

 ( 300 )  81394 2017.08.21. KZ

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

  

( 546 )

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

és értékelő programok a produktivitás, a teljesítmény-értékelés és a közszellem támogatására és jutalmazására;

pénzügyi termékek és szolgáltatások eladásának és használatának promóciója ösztönző díjazási, jutalmazási és

visszatérítési programok adminisztrációja által; mások termékei és szolgáltatásai értékesítésének támogatása hitel-

 és betéti kártya használatért, valamint vásárlói hűségért járó jutalmak disztribúciója által.

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

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

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

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

befektetési banki szolgáltatások; hiteltanácsadás és információnyújtási szolgáltatások; hiteloktatással kapcsolatos

információadás; pénzügyi kutatás és információadás; elektronikus pénzforgalom, ACH, hitelkártya, betéti kártya,

elektronikus csekk és elektronikus fizetések elektronikus folyamatának biztosítása globális számítógépes

hálózaton keresztül; pénzügyi szolgáltatások nyújtása pénzügyi tranzakciók elősegítésére a pénzforgalmi

szolgáltatások és az elektronikus pénzforgalom területén; élet-,baleset-, rokkantsági és ingatlanbiztosítással és

 életjáradék szerződésekkel kapcsolatos forgalmazási szolgáltatások.

 ( 111 )  227.421

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 00509

 ( 220 )  2018.02.19.

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

 York, New York (US)

 ( 300 )  81395 2017.08.21. KZ

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

 ( 541 )  CITI Welcome what's next
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; munkavállalói ösztönző

és értékelő programok a produktivitás, teljesítmény-értékelés és a közszellem támogatására és jutalmazására;

pénzügyi termékek és szolgáltatások eladásának és használatának promóciója ösztönző díjazási, jutalmazási és

visszatérítési programok adminisztrációja által; mások termékei és szolgáltatásai értékesítésének támogatása

 hitel-és betéti kártya használatért, valamint vásárlói hűségért járó jutalmak disztribúciója által.

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

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

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

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

befektetési banki szolgáltatások; hiteltanácsadás és információnyújtási szolgáltatások; hiteloktatással kapcsolatos

információadás; pénzügyi kutatás és információadás; elektronikus pénzforgalom, ACH, hitelkártya, betéti kártya,

elektronikus csekk és elektronikus fizetések elektronikus folyamatának biztosítása globális számítógépes

hálózaton keresztül; pénzügyi szolgáltatások nyújtása pénzügyi tranzakciók elősegítésére pénzforgalmi

szolgáltatások és az elektronikus pénzforgalom területén; élet-,baleset-, rokkantsági és ingatlanbiztosítással és

 életjáradék szerződésekkel kapcsolatos forgalmazási szolgáltatások.

 ( 111 )  227.506

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 01907

 ( 220 )  2018.03.14.

 ( 732 )  Kerzner International Limited, Nassau (BS)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest

 ( 541 )  ATLANTIS

 ( 511 )  35    Szállodai szolgáltatások népszerűsítése ösztönző jutalmazási program keretében; speciális

vendégszolgáltatásokat nyújtó ösztönző programok, kényelmi szolgáltatások és jutalmak törzsvendégeknek; az

ügyfelek hűségének előmozdítását célzó díjkiosztási program, amely ösztönzőleg hat a gyakori hotel- és szálló

törzsvendégekre, utazási irodákra, foglalási irodákra és rendezvény szervezőkre; ingatlanmarketing

 szolgáltatások.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; lakásügynökök; ingatlanértékelés; ingatlankezelés; bérházak

kezelése; lakások bérbeadása; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; ingatlanközvetítés; bevásárlóközpontokat,

bárokat, éjszakai klubokat, kaszinókat, éttermeket, színházakat és kiskereskedelmi üzleteket magában foglaló

komplexum bérlése; ingatlan- és vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlanszolgáltatások; ingatlanszolgáltatások:

bérlakások és villák lajstromba vétele, bérbeadása, közvetítése, irányítása és működtetése; ingatlanszolgáltatások:

nyaralók, bérlakások, és villák lízingje, bérbeadása, kezelése, társasági ingatlanok kezelése; lakástulajdonosok

közös képviselete közös érdekek és kölcsönösség alapján; lakástulajdonosok közös képviseletének szolgáltatása,

 közös érdekek és kölcsönösség alapján.

 37    Ingatlanfejlesztés; építőipari kivitelezés; épületek helyreállítása; épületek tartozékainak és szerelvényeinek

 beszerelése; építkezések felügyelete; kivitelezés; kivitelezési konzultáció; kivitelezési információk.

 39    Utazás és utasok szállítása; utasok csomagjainak szállítása; utasok és utasok csomagjainak szállítása; utazási

ügynöki szolgáltatások: az utasok és az utasok csomagjainak szállítására vonatkozó megrendelések és foglalások;

utazásszervezés; kirándulások szervezése turistáknak víz alatti búvárkodás és snorkeling, hajós körutak és

hajóbérlés területén; utazásszervezés és utazási foglalási szolgáltatások; utasok szállítása; szállodai transzfer

szolgáltatások; utazás, kirándulás és sétahajózás szervezése és foglalása; utazás koordinálása egyének és

csoportok számára; túraszervezési szolgáltatások; túraszervezés: túrák szervezése és vezetése, valamint a túrákkal

kapcsolatos tájékoztatás; utazási irodai szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások: megrendelések és foglalások

szállításhoz; légi szállítás; tengeri szállítási szolgáltatások; kirándulások szervezése a turisták számára: víz alatti

merülés és a snorkeling; hajós körutak és hajóbérlés; városnéző kirándulások és kikötői szolgáltatások; kikötői

szolgáltatások; kikötői szolgáltatások csónakkikötői szolgáltatásokra vonatkozóan, csónaktárolás, kikötői
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kölcsönzés; kirándulások szervezése turisták számára a víz alatti búvárkodás és snorkeling, valamint sétahajózás

és hajóbérlés területén, csónakkirándulás és bérlés; túrák és sétahajózás szervezése; különjáratú tengeri járművek

bérlése; kikötőkre vonatkozó tájékoztatás; kikötési szolgáltatás; kikötői szolgáltatás a poggyászok átszállításához,

kikötő és az üdülőhely közötti szállítás; utazásszervezés: utazás szervezése és vezetése, valamint az utazással

 kapcsolatos tájékoztatás.

 41    Oktatás; szakmai képzés biztosítása; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatás

éjszakai klubok formájában; kaszinó létesítmények rendelkezésre bocsátása; gyermektáboroztatás; szórakoztató

akvárium program tengeri élőlények bemutatójával összekötve; vízisportokat, motorcsónakozást és bemutatót,

vidámparki attrakciókat és csónakázást is magában foglaló élménypark által nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; éjszakai klubok szórakoztatási szolgáltatásai kaszinó szolgáltatások és kaszinó létesítmények

rendelkezésre bocsátása; szállodai szórakoztatási szolgáltatások; gyermektáborozási szolgáltatások nyújtása;

akváriumok kiállításainak szervezése; szórakoztatás (szállodák által szervezett); éjszakai klubok; pihenési

lehetőségek biztosítása; sportlétesítmények biztosítása; golf létesítmények biztosítása; sportversenyek szervezése

(golf- és teniszversenyek); golf létesítmények biztosítása (golfklub szolgáltatások); táboroztatás (szórakoztatás);

golfpályás szolgáltatások nyújtása; szakmai képzés; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakozás]; könyvtári

szolgáltatások; könyvkiadás; videószalagok kiadása; show műsorok készítése; játékok kölcsönzése;

játszóeszközök kölcsönzése; állatkerti szolgáltatások; modellt ülés művészek számára; nyereményjátékok

működtetése; szórakoztatási szolgáltatások; egészségklub szolgáltatások; oktatás és felszerelés biztosítása a

testmozgás területén; sportlétesítmények és teniszpályák biztosítása; szórakoztatás golf- és teniszversenyek

 formájában; golfklub szolgáltatások; ütőhordó szolgáltatások; gyermektáboroztatási szolgáltatások.

 43    Étel- és italszolgáltatás; ideiglenes szállás biztosítása; szállásadási szolgáltatások üdülőkben és

üdülőkomplexumokban; szállásszolgáltatás nyújtása, szállodai szállásbiztosítás; szállodai ösztönző

jutalomprogram szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások ideiglenes szállás-

és éttermi foglalásra; törzsvendégeknek nyújtott speciális szállodai szolgáltatások; üdülőhelyi szállodai

szolgáltatások; szálláshelyek biztosítása üdülőhelyeken; konferencia lehetőségek biztosítása; vendéglátóipari

szolgáltatás konferenciákon; utazási irodai szolgáltatások (hotelfoglalás), szállásfoglalás és étkezések rendelése és

foglalása, éttermi és bárszolgáltatások biztosítása; szállodai szolgáltatások; bárszolgáltatások; teaházak;

turistaházak kiadása; nyugdíjas otthonok; óvodák [gyermekfelügyelet]; állatpanziók; székek, asztalok,

asztalterítők, üvegáruk bérbeadása; kávézók; koktélbár szolgáltatás; főzőberendezések bérbeadása; szökőkutak

bérbeadása; világítástechnikai berendezések bérbeadása (nem színházak, TV stúdiók részére); ideiglenes

szállásszolgáltatás; üdülő és szállásszolgáltatások nyújtása; ideiglenes szállásfoglalás biztosítása; szállodai

szálláshelyek, szállodai szolgáltatások, üdülőszállodák szolgáltatásainak biztosítása; létesítmények (szállás)

biztosítása rendezvényekhez és találkozókhoz; utazási irodai szolgáltatások, időszakos szálláshelyek rendelése és

foglalása, éttermi asztalfoglalás; szállodai szobafoglalási szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások

[időmegosztás]; utazási irodai szolgáltatások, szállásfoglalások, szállás- és éttermi asztalfoglalások; éttermi és bár

 szolgáltatások.

 44    Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; gyógyfürdő és szépségszalon szolgáltatások; gyógyfürdő

szolgáltatások, kozmetikai testápolási szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; foglalások és rendelések

 mások számára gyógyfürdőkbe és szépségszalonokba.

 ( 111 )  227.557

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 02236

 ( 220 )  2018.07.25.

 ( 732 )  Honosi Gábor, Tatabánya (HU)

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

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás.

  41    Főzéssel kapcsolatos tanfolyamok; főzőtanfolyamok szervezése és lebonyolítása.

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

ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel előkészítés; étel és

ital catering rendezvényekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  227.559

 ( 151 )  2019.04.11.

 ( 210 )  M 18 02030

 ( 220 )  2018.07.03.

 ( 732 )  Kaba Város Önkormányzata, Kaba (HU)

 ( 541 )  Kabai Meteorit

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások,

 üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások.

 41    Közzététel és híradás, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, fordítás és tolmácsolás, és a

korábbiakkal kapcsolatos, az osztályba tartozó bérleti, bérbeadási, valamint lízingszolgáltatások, és a

 korábbiakkal kapcsolatos, az osztályba tartozó tanácsadás, konzultáció és információnyújtás.

 ( 111 )  227.560

 ( 151 )  2019.04.11.

 ( 210 )  M 18 02029

 ( 220 )  2018.07.03.

 ( 732 )  Perger és Binder BH 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BioHair - Bejössz, Te jössz

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

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

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.561

 ( 151 )  2019.04.11.

 ( 210 )  M 18 02024

 ( 220 )  2018.07.03.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  Donautica

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.562

 ( 151 )  2019.04.11.

 ( 210 )  M 18 02023

 ( 220 )  2018.07.03.

 ( 732 )  Pixelgyár Kft., Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; online webdesign tanfolyam;

 webdesign képzés; webdesign kurzus; webdesign oktatás.

 ( 111 )  227.564

 ( 151 )  2019.04.11.

 ( 210 )  M 18 01488

 ( 220 )  2018.05.16.

 ( 732 )  Pach Gábor, Zamárdi (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  40    Szeszesital-főzési szolgáltatások.

 ( 111 )  227.565

 ( 151 )  2019.04.11.

 ( 210 )  M 18 01211

 ( 220 )  2018.04.17.

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

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

valamennyi áru); LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók; elektromos energia-források

és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és

áram-források; külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz

szükséges megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony

feszültségű halogén lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó

eszközök és berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő

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

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

szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

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

elektromos szabályozó berendezések; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti,

közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények, valamint ezek

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED

szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák vezérléséhez szükséges termékek;

egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve bármilyen világítótestek és világító

berendezések vezérléséhez szükséges termékek; fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és

egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy

más élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy

 fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések és eszközök.

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

állatgyógyászati célokra használt mindenféle világító és fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és

segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen

és kutatás területén; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet

elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt

speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök;

fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra

használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás
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kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy

fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések

orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi

célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik;

elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek; fertőtlenítő készülékek, berendezéseik

és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos párnák, elektromos párnák gyógyászati

célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok; elektródák gyógyászati használatra;

 analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

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

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

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

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

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

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

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

halogén autólámpaizzók; világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók;

lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák;

általános izzólámpák; világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED

világítótestek és mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri nem-LED világítótestek

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; beltéri és kültéri

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

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; LED lámpák, LED

fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő alkatrészeik;

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

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

körében használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és

működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és fényeffektusok

elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére szórakoztató-iparban és vendéglátás

körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy

más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú,

infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági

termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és

egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és

 világítótestek; UV-lámpák.

 ( 111 )  227.566

 ( 151 )  2019.04.11.

 ( 210 )  M 18 00812

 ( 220 )  2018.03.14.

 ( 732 )  dr. Huszár Péter Tamás, Budapest (HU)

 dr. Schadl Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gere Dávid, Budapest

 ( 541 )  One Dance

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, bálok szervezése, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás].

 ( 111 )  227.567

 ( 151 )  2019.04.11.
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 ( 210 )  M 18 02028

 ( 220 )  2018.07.03.

 ( 732 )  Perger és Binder BH 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.568

 ( 151 )  2019.04.11.

 ( 210 )  M 18 02022

 ( 220 )  2018.07.03.

 ( 732 )  Radics Ferenc, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Egészségügyi szolgáltatás; egészségügyi szűrések; fogászati szolgáltatások; esztétikai és kozmetikai

fogászati szolgáltatások; szedációs fogászat; foghiányok pótlása; implantátum beültetés; fogágyi betegségek

 kezelése; szájsebészet; dentálhigéniai kezelések; röntgen szolgáltatások; fogászati góckutatás.

 ( 111 )  227.569

 ( 151 )  2019.04.11.

 ( 210 )  M 18 02021

 ( 220 )  2018.07.03.

 ( 732 )  Radics Ferenc, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Laboratóriumi szolgáltatások; számítógépes diagnosztikai szolgáltatások.

 44    Egészségügyi szolgáltatás; egészségügyi szűrések; ultrahang diagnosztika; egészségügyi

kockázatfelmérések; sebészeti és kozmetikai sebészeti szolgáltatás, belgyógyászati szolgáltatás; aranyér

 ambulancia; gasztroenterológiai szolgáltatás; bőrgyógyászati szolgáltatás; hideg szaunai szolgáltatás.
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 ( 111 )  227.570

 ( 151 )  2019.04.11.

 ( 210 )  M 18 01900

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Heinfred Kübler, Heidenheim an der Brenz (DE)

 ( 740 )  Pénzes Judit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez (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).

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

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

 ( 111 )  227.571

 ( 151 )  2019.04.11.

 ( 210 )  M 18 01213

 ( 220 )  2018.04.17.

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

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

valamennyi áru); LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók; elektromos energia-források

és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és

áram-források; külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz

szükséges megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony

feszültségű halogén lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó

eszközök és berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő

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

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

szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

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

elektromos szabályozó berendezések; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti,

közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények, valamint ezek

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED

szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák vezérléséhez szükséges termékek;

egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve bármilyen világítótestek és világító

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 9. szám, 2019.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M949



berendezések vezérléséhez szükséges termékek; fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és

egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy

más élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy

 fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések és eszközök.

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

állatgyógyászati célokra használt mindenféle világító és fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és

segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen

és kutatás területén; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet

elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt

speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök;

fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra

használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás

kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy

fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések

orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi

célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik;

elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek; fertőtlenítő készülékek, berendezéseik

és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos párnák, elektromos párnák gyógyászati

célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok; elektródák gyógyászati használatra;

 analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

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

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

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

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

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

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

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

halogén autólámpaizzók; világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók;

lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák;

általános izzólámpák; világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED

világítótestek és mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri nem-LED világítótestek

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; beltéri és kültéri

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

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; LED lámpák, LED

fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő alkatrészeik;

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

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

körében használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és

működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és fényeffektusok

elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére szórakoztató-iparban és vendéglátás

körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy

más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú,

infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági

termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és

egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és

 világítótestek; UV-lámpák.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 9. szám, 2019.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M950



 ( 111 )  227.572

 ( 151 )  2019.04.11.

 ( 210 )  M 18 01212

 ( 220 )  2018.04.17.

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

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

valamennyi áru); LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és fénycső gyújtók; elektromos energia-források

és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek; halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és

áram-források; külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz, LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz

szükséges megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső elektronikus transzformátorok alacsony

feszültségű halogén lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó, áram-szabályozó és feszültség-szabályozó

eszközök és berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő

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

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

szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák

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

elektromos szabályozó berendezések; LED kiegészítő alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti,

közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások és jelzőfények, valamint ezek

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED

szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED lámpák vezérléséhez szükséges termékek;

egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök, beleértve bármilyen világítótestek és világító

berendezések vezérléséhez szükséges termékek; fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és

egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy

más élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy

 fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések és eszközök.

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

állatgyógyászati célokra használt mindenféle világító és fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és

segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen

és kutatás területén; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet

elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt

speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök;

fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra

használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás

kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy

fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések

orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi

célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik;

elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek; fertőtlenítő készülékek, berendezéseik

és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos párnák, elektromos párnák gyógyászati

célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok; elektródák gyógyászati használatra;
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 analizátorok baktérium-azonosításhoz.

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

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

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

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

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

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

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

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

halogén autólámpaizzók; világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED izzók; segédizzók;

lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED meghajtók); izzólámpák;

általános izzólámpák; világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED világítótestek és kültéri nem-LED

világítótestek és mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és kültéri nem-LED világítótestek

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; beltéri és kültéri

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

felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek; LED lámpák, LED

fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és kiegészítő alkatrészeik;

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

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

körében használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés

körében használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és

működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános világításra és fényeffektusok

elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére szórakoztató-iparban és vendéglátás

körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű fényforrások; baktériumok vagy

más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák, világítótestek; ipari célú,

infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági

termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és világítótestek; épületek, építmények, szobrok és

egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és

 világítótestek; UV-lámpák.

 ( 111 )  227.573

 ( 151 )  2019.04.11.

 ( 210 )  M 18 01898

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  LACKENROLL

 ( 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 )  227.574

 ( 151 )  2019.04.11.

 ( 210 )  M 18 01756

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Sebők Sándor, Szeged (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   20    Rakodólapok (szállító), nem fémből.
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 ( 111 )  227.578

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02765

 ( 220 )  2018.09.21.

 ( 732 )  Viresol Keményítő és Alapanyaggyártó és Forgalmazó Kft., Visonta (HU)

 ( 541 )  NVG

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági termékek, komposzt, trágyák, műtrágyák, biológiai készítmények ipari és tudományos

 felhasználásra.

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  227.579

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02766

 ( 220 )  2018.09.21.

 ( 732 )  Viresol Keményítő és Alapanyaggyártó és Forgalmazó Kft., Visonta (HU)

 ( 541 )  VireFeed

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági termékek, komposzt, trágyák, műtrágyák, biológiai készítmények ipari és tudományos

 felhasználásra.

 ( 111 )  227.580

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02767

 ( 220 )  2018.09.21.

 ( 732 )  Viresol Keményítő és Alapanyaggyártó és Forgalmazó Kft., Visonta (HU)

 ( 541 )  VireStar

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  227.581

 ( 151 )  2019.04.16.

 ( 210 )  M 18 02780

 ( 220 )  2018.09.21.

 ( 732 )  QIANJIANG-KEEWAY (EURÓPA) Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  E ZI

 ( 511 )  12    Motorkerékpárok, robogók, kerékpárok, biciklik, elektromos biciklik, elektromos járművek, elektromos

 földijárművek, ezek részei és tartozékai, amelyek a jelen osztályba tartoznak.
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 ( 111 )  227.586

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 02112

 ( 220 )  2018.07.10.

 ( 732 )  Kovács Tamás, Csopak (HU)

 ( 541 )  Gléda Vendéglő

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

 ( 111 )  227.597

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02768

 ( 220 )  2018.09.21.

 ( 732 )  Viresol Keményítő és Alapanyaggyártó és Forgalmazó Kft., Visonta (HU)

 ( 541 )  VireDex

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  227.598

 ( 151 )  2019.04.16.

 ( 210 )  M 18 02779

 ( 220 )  2018.09.21.

 ( 732 )  APX Hungary Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  MOVEX

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás 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).

 ( 111 )  227.609

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 03301

 ( 220 )  2018.11.08.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  227.611

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 03303

 ( 220 )  2018.11.08.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  MOL ARÉNA

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.612

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 03304

 ( 220 )  2018.11.08.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  MOL ARÉNA SÓSTÓ

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.614

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02471

 ( 220 )  2018.08.22.

 ( 732 )  XANGA HOUSE Ingatlanforgalmazó- és Hasznosító Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Irodák (ingatlanok) bérbeadása.

 ( 111 )  227.615

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02478

 ( 220 )  2018.08.23.

 ( 732 )  Eötvös Eleonóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Német Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EÖTVÖS CIRKUSZ

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  227.616

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02497
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 ( 220 )  2018.08.27.

 ( 732 )  Vajkó Gábor, Sárospatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fagylaltok; lágy fagylaltok; pohárba és kehelybe helyezett édességekkel és/vagy édességek őrleményeivel

és/vagy gyümölcsökkel, aszalványokkal és/vagy más darabos édesipari termékekkel, és/vagy folyékony

 öntetekkel kevert fagylaltok és lágy fagylaltok.

 ( 111 )  227.617

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02485

 ( 220 )  2018.08.22.

 ( 732 )  Kerti Erika, Budapest (HU)

 ( 541 )  FMP Professional fejbőr-mikropigmentáció

 ( 511 )  3    Ideiglenes tetoválások kozmetikai célra.

 41    Tetováláshoz és kozmetikai kezeléshez, pigmentációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó képzési szolgáltatások,

 ezzel kapcsolatos szaktanácsadás és tanácsadás.

  44    Tetoválás.

 ( 111 )  227.618

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02484

 ( 220 )  2018.08.24.

 ( 732 )  Somodi Dorottya, Vecsés (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   14    Egyedi ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek; díszdobozok egyedi ékszerekhez.

 25    Babakelengye; baba alsóneműk; csecsemőkelengyék, babakelengyék; baba nadrágok [ruházat]; baba

body-k; csecsemőruházat; csecsemőnadrágok; csecsemő felsőruházat; felsők csecsemőknek; alsók csecsemőknek;

zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; ruhák csecsemők és

kisgyermekek számára; alul összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek;

 díszdobozok csecsemőruházathoz; babaruha virágformára hajtogatva.

 31    Szárított virágok; tartósított virágok; virágdekorációk [friss]; virágdekorációk [élő]; virágdekorációk

[szárított]; szárított virágok díszítésre; virágdekorációk; dekorációs termékek szárított virágokból; dekorációs

 termékek tartósított virágokból.

 ( 111 )  227.621

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02469

 ( 220 )  2018.08.22.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.622

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02365

 ( 220 )  2018.08.08.

 ( 732 )  Varga Csaba, Akasztó (HU)

 ( 554 )

 

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

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss

 gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  40    Étel- és italkezelés; étel- és ital pasztörizálási szolgáltatások.

 ( 111 )  227.623

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02076

 ( 220 )  2018.07.09.

 ( 732 )  Korchmáros Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Vendéglátással kapcsolatos gasztroblogírás; rendezvények szervezése és lebonyolítása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  227.624

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 01825

 ( 220 )  2018.06.13.

 ( 732 )  Freshland Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FRESHLAND

 ( 511 )  29    Friss és szárított zöldség és gyümölcs alapú, fűszerekkel, magvakkal, ecettel, édesítővel, étkezési olajokkal

és zsírokkal, állati eredetű fehérjével feldolgozott ételek; friss és szárított zöldség és gyümölcs alapú, fűszerekkel,
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magvakkal, ecettel, édesítővel, étkezési olajokkal és zsírokkal, állati eredetű fehérjével fogyasztásra kész ételek;

 tej-, növényitej-alapú levesek és desszertek.

  31    Friss gyümölcsök, zöldségek.

  43    Salátabárok; vendéglátás; étel- és italellátás; étel- és italkészítés.

 ( 111 )  227.625

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 00990

 ( 220 )  2018.03.28.

 ( 732 )  Capital Medical Point Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.626

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02491

 ( 220 )  2018.08.25.

 ( 732 )  Dr. Koczka Judit, Békéscsaba (HU)

 ( 541 )  Könyvet a könyvtárból, ügyvédet az ügyvédtárból!

 ( 511 )  9    Adatbázisok.

 ( 111 )  227.627

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02208

 ( 220 )  2018.07.23.

 ( 732 )  Kaposmérő Községi Önkormányzat, Kaposmérő (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; hagymák, palánták és

 magok ültetéshez.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  227.628

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02215

 ( 220 )  2018.07.23.

 ( 732 )  WMN Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Endrényi Krisztina, 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.

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

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 111 )  227.629

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02222

 ( 220 )  2018.07.24.

 ( 732 )  MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt., Makó (HU)

 ( 740 )  Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

 eszenciaolajok.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 vagy állatok részére.

 ( 111 )  227.630

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02347

 ( 220 )  2018.08.06.

 ( 732 )  Krenner Balázs, Csempeszkopács (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alacsony alkoholtartalmú sörök; ale [angol sör]; alkoholmentes sör; árpabor [sör]; alkoholmentes sörízű

italok; bock sör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök;

kávé ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves sörök; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; pale ale világos sör; porter

[sör]; saison sör; sör alapú italok; sörök; stout [erős barna sör]; búzasör; kvasz [alkoholmentes ital]; malátasör;

 söralapú koktélok.

  33    Száraz cider; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor.

 ( 111 )  227.631

 ( 151 )  2019.04.15.
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 ( 210 )  M 18 02351

 ( 220 )  2018.08.06.

 ( 732 )  SASVÁRI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Péter Csaba ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; fertőtlenítőszerrel átitatott tisztítókendők higiéniai célokra; oldatok

kontaktlencsék fertőtlenítésére; oldatok kontaktlencsék öblítésére; oldatok kontaktlencsék semlegesítésére;

 oldatok kontaktlencsék sterilizálására; oldatok kontaktlencsékhez; tisztító készítmények kontaktlencsékhez.

9    Láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; műanyag lencsék; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz;

szemüveg-lencsék; divatszemüvegek; fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült

szemüvegkeretek; gleccserszemüvegek; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; korrekciós lencsék

[optika]; látásjavító szemüvegek; napszemüvegek; műanyagból készült szemüvegkeretek; nyers lencsék

látáskorrekcióhoz; nyers szemüveglencsék; orrtámaszok napszemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez;

pótlencsék szemüvegekhez; receptre felírt napszemüvegek; szárak napszemüvegekhez; szemészeti üveglencsék;

szemüveg alkatrészek; szemüveg tasakok; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek

fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; borítók szemüvegekhez; felírt szemüvegek; gyermekszemüvegek;

kontaktlencse tárolók, tartók; kontaktlencse tartók; kontaktlencsék; kontaktlencsékhez kialakított tokok;

kontaktlencsetartók; láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; lencsék szemüvegekhez; lencsék

szemüvegekhez, szemüveglencsék; lencsetokok, lencsetartók; olvasószemüvegek; polarizációs szemüvegek;

szemüveg; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüvegek; szemüvegek lencséi; szemüvegek, napszemüvegek és

kontaktlencsék; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegszárak; szemüvegtartók,

szemüvegtartó állványok; szemüvegtokok; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; szemüvegzsinórok; tárolók

kontaktlencsékhez; zsinórok csíptetős szemüveghez; védőszemüvegek; borítók napszemüvegekhez; divatos

napszemüvegek; napszemüveg keretek; napszemüveg láncok; napszemüveg lencsék; napszemüveg tokok;

napszemüvegtartó zsinórok; optikai lencsék napszemüvegekhez; szemüveg- és napszemüvegtokok;

szemüvegpántok; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; zsinórok napszemüvegekhez; zsinórok

 napszemüveghez.

 44    Kontaktlencsék illesztése; kontaktlencsékkel kapcsolatos információs szolgáltatások; látásvizsgálati

[optikusi] szolgáltatások; optikai lencsék illesztése; optometria; optometriai szolgáltatások; szemészeti szűrési

 szolgáltatások; szemüveg beállítása; szemüveg testreszabása.

 ( 111 )  227.632

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02362

 ( 220 )  2018.08.07.

 ( 732 )  Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  deeyo

 ( 511 )  29    Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; szárított hüvelyesek;

lencse; kókuszreszelék; feldolgozott magvak; ehető magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra;

 szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója; mazsola; kandírozott gyümölcsök.

 30    Rizs; lisztek; gabonakészítmények; kukoricapehely; rozspehely; zabpehely; búzapehely; hajdinapehely;

zabkorpa; bulgur; kuszkusz; búzacsírák; popcorn/pattogatott kukorica; szezámmagok (fűszerek); feldolgozott

 quinoa, feldolgozott amaránt, vadrizs (elkészítve).

 31    Nyers köles; nyers hajdina; magvak; chiamag; bogyók (friss gyümölcsök); lenmagok; étkezési szezámmag,

 feldolgozatlan.
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 ( 111 )  227.633

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02363

 ( 220 )  2018.08.07.

 ( 732 )  O2D Reklámügynöki Kft., Fót (HU)

  
( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.634

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 03015

 ( 220 )  2018.10.16.

 ( 732 )  KURUCZ AGRO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KURUCZ

 ( 511 )   29    Húsok; feldolgozott hústermékek; húskrémek; belsőségek; hentesáruk; készételek húsból.

 35    Húsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; feldolgozott hústermékekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hentesárukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

húskrémekkel, belsőségekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; húsból készült készételekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; élő állatokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  227.635

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 03027

 ( 220 )  2018.10.17.

 ( 732 )  XTALIN Mérnöki Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság, Csepreg (HU)

 ( 740 )  Manhertz Ügyvédi Iroda, Pilisvörösvár

 ( 541 )  KRISTÁLYTISZTA ELEKTRONIKA

 ( 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.

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

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

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

 ( 111 )  227.636

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02122

 ( 220 )  2018.07.12.

 ( 732 )  Attalai Zita 33%, Budapest (HU)

 Gebei Anna 33%, Budapest (HU)

 dr. Keresztény-Bencsik Barbara 34%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Stelli-Kis Sándor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  25    Bokacsizmák; cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; fém cipőkellékek; fürdőpapucsok; fürdőszandálok,

fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; lábbelik; papucsok; rámák lábbelikhez; szandálok; talpak lábbelikhez;

 talpak lábbelikhez; tornacipők.

 ( 111 )  227.637

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02526

 ( 220 )  2018.08.29.

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 111 )  227.638

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02256

 ( 220 )  2018.07.26.

 ( 732 )  Develomed Kft., Lébény (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Egészségügyi szolgáltatások; gyógytorna; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése; fizioterápia, fizikoterápia; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; masszázs;

meditációs szolgáltatások; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi

szolgáltatások; pszichológus [szolgáltatások]; szolárium szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; alternatív

gyógyászati szolgáltatások; manuálterápia; pilates torna; gyógyászati célú pilates; hagyományos és alternatív

gyógytorna terápiák és módszerek; hagyományos és alternatív mozgásterápiák; gyógytorna stúdió; gyógytorna

 rendelő; egészségközpont szolgáltatások; egészségközpont működtetése; egészségügyi ellátás.

 41    Coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; funkcionális

tréning; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai képzés; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; testedzési, testnevelési szolgáltatások; tornatanítás;

oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; fitneszközpont működtetése;

 fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon.

 44    Üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

üzletviteli tanácsadás; üzleti tanácsadás; üzleti auditálás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció;

 irodai munkák.

 ( 111 )  227.639

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 01594

 ( 220 )  2018.05.24.
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 ( 732 )  Nyilka Ildikó, Budapest (HU)

 ( 541 )  ÖNZETLENSÉG NAPJA

 ( 511 )  35    Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény kutatás; marketing; rádiós reklámozás;

reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós

 reklámozás.

 41    Bálok szervezése; coaching; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadóművészek

szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmszínházi előadások; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangverseny

szervezés és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatási tárgyú információk;

óvodai nevelés; pályaválasztási tanácsadás; rádió és televízió programok készítése; rádiós szórakoztatás; show

műsorok; sportversenyek rendezése; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; színházi produkciók;

szórakoztatás; versenyek szervezése, (oktatás vagy szórakoztatás); zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;

 zenés kabarék, varieték.

  45    Eltűnt személyek felkutatása.

 ( 111 )  227.640

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 01936

 ( 220 )  2018.06.22.

 ( 732 )  Centrál Kávéház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CENTRÁL KÁVÉHÁZ

 ( 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);

 valamint bonbonok; csokoládé alapú italok; édességek; torták.

 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).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; marketing szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kávé, tea, kakaó és

kávépótló szerek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: rizs; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: lisztek és más gabonakészítmények; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: tápióka és szágó; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: fagylaltok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: cukor, méz,

melaszszirup; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: élesztő, sütőporok; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: só; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: mustár; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ecet, fűszeres mártások;

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűszerek; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: jég [fagyott víz]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: sörök; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ásványvizek és szénsavas

vizek és egyéb alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szörpök és

más készítmények italokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholtartalmú

italok (a sörök kivételével); a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kávé, tea, kakaó
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és kávépótló szerek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: rizs; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: lisztek és más gabonakészítmények; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tápióka és szágó; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagylaltok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: cukor, méz, melaszszirup; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

élesztő, sütőporok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: só; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: mustár; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: ecet; fűszeres mártások; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

fűszerek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: jég [fagyott víz]; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sörök; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más készítmények italokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások: alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); közönségszolgálat.

  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávéházak; étel és ital catering; vendéglátás.

 ( 111 )  227.641

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02255

 ( 220 )  2018.07.26.

 ( 732 )  Nagy András, Esztergom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó, kenyér, pék- és cukrászsütemények, fagylaltok, rétes.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás, élelmezés, időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.642

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02260

 ( 220 )  2018.07.26.

 ( 732 )  Italguru Kft, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovácsházy Eszter, Veszprém

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 9. szám, 2019.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M964



 ( 111 )  227.643

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02337

 ( 220 )  2018.08.03.

 ( 732 )  KEDVES PALACSINTA Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Papp Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  KEDVES PIZZA

 ( 511 )   30    Pizzák.

 ( 111 )  227.644

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02392

 ( 220 )  2018.08.09.

 ( 732 )  Hegyiné Wolf Amanda Zsuzsanna, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó: 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.

  33    Magyarországról származó: alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.645

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02405

 ( 220 )  2018.08.10.

 ( 732 )  Virág István Attila, Budapest (HU)

 Virág Éva Mária, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kozmetikai krémek az arc és a test

számára; természetes olajok kozmetikai célokra; nem gyógyhatású olajok; esszenciális olajok; algaolaj, micro

 alga olaj, szappanok micro algával.

5    Antioxidáns kiegészítők; antioxidánsok; antioxidáns táplálékkiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők;

ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; diétás ételkiegészítők; diétás

táplálékkiegészítők; diétás termékek betegeknek; diétás termékek gyógyászati célokra; élelmi rostok; étrend- és

táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek;

étvágycsökkentők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból

készült egészségügyi táplálékkiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; humán étrendkiegészítők;

multivitamin készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem

gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és

táplálékkiegészítők; prebiotikus kiegészítők; probiotikus kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők

nem gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin és ásványi anyag

kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények;

vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó
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étrend-kiegészítők; vitamintabletták; alga alapú étrend kiegészítő, alga alapú táplálék kiegészítő, algás

 vitaminkészítmény, algát tartalmazó multivitamin.

 29    Növényi zsírok étkezési felhasználásra; olajok, étkezési; növényi olajok étkezési célra; micro algából sajtolt

 olaj emberi fogyasztásra; alga emberi fogyasztásra; algakivonatok élelmiszerekhez.

 31    Algák emberi fogyasztásra; feldolgozatlan alga emberi vagy állati fogyasztásra; feldolgozatlan algák emberi

 fogyasztásra; nyers spirulina alga.

 ( 111 )  227.646

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02530

 ( 220 )  2018.08.30.

 ( 732 )  Szallas.hu Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; áruk és szolgáltatások bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása;

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

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; keresőmotor-optimalizálás

reklámozás céljából; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások

biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámfilmek készítése; reklámlevél

 szolgáltatás; reklámterjesztés.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; nyereményjátékok működtetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

 tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk.

 43    Szállásközvetítés; átmeneti szállások kiadása; állatpanziók; foglalás panziókban; recepciós szolgáltatások

ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák,

 panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek].

 ( 111 )  227.647

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 01929

 ( 220 )  2018.06.21.

 ( 732 )  KITE-Aprómag Kft., Nádudvar (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Gabonamagok; mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; vetőmagok; tápanyagok állatok

 számára; madáreleségek; rágcsálóeleségek; teljes értékű takarmányok.

 ( 111 )  227.648
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 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02251

 ( 220 )  2018.07.25.

 ( 732 )  Sárai Csaba, Szentedre (HU)

 ( 541 )  MADSTIFF

 ( 511 )  12    Toronymerevítő gépjárműhöz, motoros versenyautók alkatrészei és szerelvényei, stabilitásszabályozó

 rendszer gépjárművekhez, gépkocsik és szerkezeti elemeik.

  25    Póló, sapka.

 ( 111 )  227.649

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02264

 ( 220 )  2018.07.26.

 ( 732 )  HÁZBANK.HU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Rock Home. Okosabb. Gyorsabb. Személyesebb.

 ( 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).

 ( 111 )  227.650

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02336

 ( 220 )  2018.08.05.

 ( 732 )  Czirbus Olivér, Szentes (HU)

 ( 541 )  BioRaptor

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

 műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; gyógyászati vagy állatgyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok;

 táplálékok és italok állatoknak.

 ( 111 )  227.651

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02388

 ( 220 )  2018.08.09.

 ( 732 )  INFO-GARDEN Parkfenntartó és Parképítő Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  IG-ROAD

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

 valamennyi áru).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.652

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02391

 ( 220 )  2018.08.09.

 ( 732 )  INFO-GARDEN Parkfenntartó és Parképítő Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  InfoGarden

 ( 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).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.653

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02527

 ( 220 )  2018.08.29.

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Telenet

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 111 )  227.654

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02534

 ( 220 )  2018.08.30.

 ( 732 )  Café Frei Licensing Kft., Szécsény (HU)
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 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej; bogyós

gyümölcsök, konzervált; darált mandula; dióféle alapú kenhető krémek; dzsemek, lekvárok; erjesztett tej,

erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési

szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott gyümölcsökből válogatás;

földimogyorótej-alapú italok; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcskocsonya, -

zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kandírozott

(cukrozott) mogyorók, diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kefir; kókusztej; kókusztej alapú italok;

lekvárok; magas fehérjetartalmú tej; magvak, elkészítve; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mazsola;

milk-shake-ek (tejturmixok), mogyoró, előkészített; mogyorótej; mogyoróvaj; növényi alapú tejszín; rizstej;

sűrített tej; szójatej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok; tejpótlók; tejszínhab; tejszín; tejtermékek;

 zabtej; zselatin; zselék.

 30    Agavé szirup; cikória; cukor; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládés italok tejjel; csokoládés

italporok; ecet; gyömbér; gyümölcsszószok; ízesítők italokhoz; jeges tea; jégkockák; kakaó; kakaóalapú italok;

kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörkölten; kávé tejjel;

malátacukor, maltóz; méz; növényi készítmények pótkávéként való használatra; pálmacukor; pótkávé; szirupok és

melasz; szószok; tea, tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem gyógyászati

 használatra); természetes édesítőszerek; vanília.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes tea ízű italok; alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera

italok, alkoholmentes; ásványvíz; asztali vizek; eszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények

italokhoz; kvasz (alkoholmentes ital); limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek; porok

szénsavas italokhoz; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok);

szasszaparilla (alkoholmentes ital); szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök

 italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; vizek; zöldséglevek.

  43    Bár szolgáltatások; kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  227.655

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02802

 ( 220 )  2018.09.25.

 ( 732 )  ABF Grain Products Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FUNNY CRISP

 ( 511 )   30    Gabonából készült ételek reggelire, gabonaszeletek.

 ( 111 )  227.656

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 03076

 ( 220 )  2018.10.24.

 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  JOHN PLAYER SPECIAL RED

 ( 511 )  34    Cigaretta; dohány, nyers vagy gyártott; saját maga által sodrandó dohány; pipadohány; dohánytermékek;

dohánypótló (nem orvosi célokra); szivarok; szivarka; cigarettagyújtók; szivargyújtók; gyufák; dohányzási

cikkek; cigaretta-papír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebkészülék cigarettahengerléshez; kézi eszközök

dohánynak papírcsőbe történő befecskendezésére; elektronikus cigaretta; folyadékok elektronikus cigarettákhoz;

 izzítandó dohánytermékek.

 ( 111 )  227.657

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 03112

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.658

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 01935

 ( 220 )  2018.06.22.

 ( 732 )  Centrál Kávéház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 valamint bonbonok; csokoládé alapú italok; édességek; torták.

 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).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; marketing szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kávé, tea, kakaó és

kávépótló szerek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: rizs; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: lisztek és más gabonakészítmények; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: tápióka és szágó; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: fagylaltok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: cukor, méz,

melaszszirup; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: élesztő, sütőporok; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: só; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: mustár; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ecet, fűszeres mártások;

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűszerek; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: jég [fagyott víz]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
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szolgáltatások: sörök; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ásványvizek és szénsavas

vizek és egyéb alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szörpök és

más készítmények italokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholtartalmú

italok (a sörök kivételével); a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kávé, tea, kakaó

és kávépótló szerek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: rizs; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: lisztek és más gabonakészítmények; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tápióka és szágó; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagylaltok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: cukor, méz, melaszszirup; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

élesztő, sütőporok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: só; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: mustár; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: ecet; fűszeres mártások; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

fűszerek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: jég [fagyott víz]; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sörök; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más készítmények italokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások: alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); közönségszolgálat.

  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávéházak; étel és ital catering; vendéglátás.

 ( 111 )  227.659

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02261

 ( 220 )  2018.07.26.

 ( 732 )  HÁZBANK.HU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Rock Home

 ( 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).

 ( 111 )  227.660

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02262

 ( 220 )  2018.07.26.

 ( 732 )  HÁZBANK.HU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.661
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 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02263

 ( 220 )  2018.07.26.

 ( 732 )  HÁZBANK.HU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.662

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02387

 ( 220 )  2018.08.09.

 ( 732 )  INFO-GARDEN Parkfenntartó és Parképítő Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  IG-TREE

 ( 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).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.663

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02389

 ( 220 )  2018.08.09.

 ( 732 )  INFO-GARDEN Parkfenntartó és Parképítő Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  IG-PARK

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

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

 valamennyi áru).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.664

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02400

 ( 220 )  2018.08.10.

 ( 732 )  Dr Kovács Péter, Törökbálint (HU)

 ( 541 )  Meratrim Plus

 ( 511 )  5    Étrend- és táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  227.665

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02533

 ( 220 )  2018.08.30.

 ( 732 )  Café Frei Licensing Kft., Szécsény (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej; bogyós

gyümölcsök, konzervált; darált mandula; dióféle alapú kenhető krémek; dzsemek, lekvárok; erjesztett tej,

erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési

szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott gyümölcsökből válogatás;

földimogyorótej-alapú italok; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcskocsonya, -

zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kandírozott

(cukrozott) mogyorók, diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kefir; kókusztej; kókusztej alapú italok;

lekvárok; magas fehérjetartalmú tej; magvak, elkészítve; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mazsola;

milk-shake-ek (tejturmixok), mogyoró, előkészített; mogyorótej; mogyoróvaj; növényi alapú tejszín; rizstej;

sűrített tej; szójatej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok; tejpótlók; tejszínhab; tejszín; tejtermékek;

 zabtej; zselatin; zselék.

 30    Agavé szirup; cikória; cukor; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládés italok tejjel; csokoládés

italporok; ecet; gyömbér; gyümölcsszószok; ízesítők italokhoz; jeges tea; jégkockák; kakaó; kakaóalapú italok;

kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörkölten; kávé tejjel;

malátacukor, maltóz; méz; növényi készítmények pótkávéként való használatra; pálmacukor; pótkávé; szirupok és

melasz; szószok; tea, tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem gyógyászati

 használatra); természetes édesítőszerek; vanília.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes tea ízű italok; alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera
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italok, alkoholmentes; ásványvíz; asztali vizek; eszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények

italokhoz; kvasz (alkoholmentes ital); limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek; porok

szénsavas italokhoz; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok);

szasszaparilla (alkoholmentes ital); szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök

 italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; vizek; zöldséglevek.

  43    Bár szolgáltatások; kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  227.666

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 03073

 ( 220 )  2018.10.19.

 ( 732 )  MHC Hotel Company Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 )  KOZMO

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

valamennyi szolgáltatás); szállodai szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai

férőhelyek és termek biztosítása; bár szolgáltatások; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; kantinok, büfék,

 étkezdék; vendéglátás; éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  227.717

 ( 151 )  2019.04.23.

 ( 210 )  M 18 03600

 ( 220 )  2018.12.04.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.727

 ( 151 )  2019.04.24.

 ( 210 )  M 18 03281

 ( 220 )  2018.11.07.

 ( 732 )  Pont24 Group Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

árösszehasonlító szolgáltatások; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing szolgáltatások, pénzügyi auditálás,

webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési
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 ügynökségek; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2).

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai

szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások;

hitelirodák; információk nyújtása biztosítási ügyekben; jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi

elemzések; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;

életbiztosítás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztárak; telebankszolgáltatások; tőkekihelyezés,

 tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; zálogkölcsönzés.

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.743

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02542

 ( 220 )  2018.08.31.

 ( 732 )  World Ju-Jitsu Federation Magyarország Sportegyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Timea, 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

A rovat 88 darab közlést tartalmaz. 
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