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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

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

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 02669

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  Good Karma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Németh Vida Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GOOD KARMA

 ( 511 )  43    Gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások; (étel- és

 italszolgáltatás); kantinok, büfék, étkezdék; bisztro szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02685

 ( 220 ) 2018.09.14.

 ( 731 )  AUTÓPATIKA Bt., Nagypáli (HU)

 ( 740 )  Dr. Takács Tibor ügyvéd, Zalaegerszeg

 ( 541 ) autópatika

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

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

 ( 210 ) M 18 02950

 ( 220 ) 2018.10.11.

 ( 731 )  Next More Kft., Csomád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások.

  43    Vendéglátás, szórakozóhely.

 ( 210 ) M 18 03219

 ( 220 ) 2018.10.30.

 ( 731 )  Skála-Coop Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03300
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 ( 220 ) 2018.11.08.

 ( 731 )  Gal Vital Synergy Tech Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Babaváró

 ( 511 )  5    Vitaminok és vitaminkészítmények; étrend- és táplálékkiegészítők.

 35    Kereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások vitaminokkal,

 vitaminkészítményekkel, étrend- és táplálékkiegészítőkkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 18 03501

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Zhang Wensheng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03503

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Zeng Weide, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest

 ( 541 ) SENYE

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 03508

 ( 220 ) 2018.11.23.

 ( 731 )  Kiss Norbert, Veszprém (HU)

 Horváth-Takács Szabolcs, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi
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 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

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

 ( 210 ) M 18 03509

 ( 220 ) 2018.11.23.

 ( 731 )  QTC Central Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek; ásványvíz [italok]; szénsavas ásványvíz.

 ( 210 ) M 18 03510

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Rollexco Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Tűzoltó készülékek.

 ( 210 ) M 18 03584

 ( 220 ) 2018.11.30.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 541 ) Stavi-Flexin

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

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

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 18 03621

 ( 220 ) 2018.12.05.

 ( 731 )  VIMPEX DRINK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Zagyvaszántó (HU)

 ( 740 )  Dr. Hamvas Péter Adrián, Budapest

 ( 541 ) ROYAL

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 03622

 ( 220 ) 2018.12.05.

 ( 731 )  WinterTrade Zrt., Szeged1 (HU)

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M917



 ( 541 ) Gurman

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

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

 30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; cukor, méz,

 melaszszirup; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

 ( 210 ) M 18 03623

 ( 220 ) 2018.12.05.

 ( 731 )  GARÁZS VARÁZS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dencső Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Gépjármű tisztítás és fényezés; gépjárművek teljeskörű tisztítása.

  43    Bisztró [büfé] szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03636

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)

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

 ( 541 ) ASPECT

 ( 511 )  5    Féregirtó készítmények; gombaölő és gyomirtó szerek (fungicidek és herbicidek).

 ( 210 ) M 18 03637

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Bácsfalvi Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szuchy 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).

 ( 210 ) M 18 03638

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Pannonia Motor Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) EVOKE

 ( 511 )   12    Járművek; motorok.

 ( 210 ) M 18 03641

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Gulyás Mónika, Gyula (HU)

 ( 541 ) DodoKocka

 ( 511 )   28    Fejlesztő játékok kisgyermekeknek.
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 ( 210 ) M 18 03642

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Boutiquarc-Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Arco Hotel Budapest

 ( 511 )   43    Időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 03644

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Boutiquarc-Hotel Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 03645

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Balassa Botond, Adony (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03647

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  Culevit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vas Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Oncodrink

 ( 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).

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

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

 ( 210 ) M 18 03650

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  Varga Krisztina, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; kézműves szappanok; borotvaszappan; szakállolaj; kozmetikumok; kozmetikai arcápoló

készítmények; arcgél szérum; testápolók; testvaj; ajakkozmetikumok; ajakápolók; samponok; hajbalzsamok;

hajápoló olaj; hajvég ápoló olaj; tusfürdők; fürdő golyók; szájhigiénés készítmények; szájöblítők; szájvizek;

fogkrémek; sminktermékek; szappanok, krémek, balzsamok állatok számára; krémek, szappanok, samponok,

 fürdőhab, fürdőtej, fürdőolajok, popsikenőcs, testápoló csecsemők és gyermekek részére.

 4    Gyertyák, illatosított gyertyák, forma gyertyák, méhviasz gyertyák.

 ( 210 ) M 18 03651

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03652

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03654

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  Rich Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Felsőruházat; készruhák; sportcipők.

 35    Szabadtéri reklámozás, hirdetés; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetői

 tevékenység számítógépes hálózaton; reklámterjesztés.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák); internetes fórumok

 biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; elektronikus kiadványszerkesztés; kongresszusok szervezése és

 lebonyolítása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 03655

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  Zedna Software Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

 36    Betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási statisztikai szolgáltatások; hitelkártyás fizetések

feldolgozása; online banki szolgáltatások; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása weboldalon

 keresztül; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás.

 42    Felhőalapú számítástechnika; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver

 mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 18 03771

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 03772

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 03773

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )
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 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 03774

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 03775

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  ProGastro Táplálékkiegészitő-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kollár Edit, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03776

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 03777

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.
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 ( 210 ) M 18 03778

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 03780

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Airport Hotel Budapest**** Kft., Vecsés (HU)

 ( 740 )  Garamhegyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 03781

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Airport Hotel Budapest**** Kft., Vecsés (HU)

 ( 740 )  Garamhegyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03782

 ( 220 ) 2018.12.18.

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

 ( 541 ) OMSULA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03784

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  ECONIX Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NARKE

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).
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  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).

 ( 210 ) M 18 03785

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  ECONIX Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ELECTROJET

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03786

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Eco-Bat Technologies Limited, Derbyshire (GB)

 ( 300 )  017918612 2018.06.18. HU

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Hordók fémből; fémhevederek tehermozgatáshoz; fémdobozok; sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált

állapotban; sárgaréz; fémépítmények; hordók fémből; fém ládák; tartályok fémzárai; közönséges fémek nyers

vagy félig megmunkált állapotban; fémkonténerek [tároláshoz, szállításhoz]; rézhuzal; fémfülek; rakodólapok

anyagmozgatáshoz fémből; fémrácsozat [mintás]; ólomzárak, plombák; ólom, nyers vagy félig megmunkált

állapotban; ón; fém fogantyúk, nyelek; fém raklapok; fémrácsozat; fémhulladék; fémércek; fém raklapládák;

fémraklapok; fémhevederek tehermozgatáshoz; kádak, medencék fémből; rakodólapok anyagmozgatáshoz

fémből; fémteknők: nem nemesfém; dobozok és ládák fémből; hulladék- és szállítókonténer fémből; fémhuzalok

 nem nemesfémből; fémhuzalok.

9    Akkumulátor dobozok; akkumulátorok járművekhez; elemek; anódtelepek; elemek zseblámpákhoz; elemek

járművekhez; elemek; autóakkumulátorok; készülékelemek; ipari elemek; akkumulátor dobozok; akkumulátor

üvegek; lítium akkumulátorok; lítiumion-akkumulátorok; másodlagos lítium akkumulátortelepek; napelemek,

 szolár akkumulátorok.

 35    Mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének ügyintézése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti menedzsment; kereskedelmi információk

és tanácsadás fogyasztók számára; kereskedelmi információk és tanácsadás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában és működtetésében; fogyasztói információs pontok; költségelemzés; árubemutatás;

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

marketing tanulmányok; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése és bemutatása a másodlagos nyersanyagok és hulladékok újrafelhasználása és hasznosítása

területén; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; beszerzési szolgáltatások mások számára; üzleti

konzultációs szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; hirdetési rovatok készítése; reklámanyagok

kölcsönzése; akkumulátorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

akkumulátorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások internetes vásárlási csatorna

segítségével; újrahasznosított eldobható termékek, nevezetesen akkumulátorok, akkumulátortesztelő egységek,

autókhoz való szélvédőtörlők értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások internetes bevásárló
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 csatorna segítségével.

 37    Begyűjtött és használt tárgyaknak, vagy ezek részeinek tisztítása, valamint újra felhasználhatóvá tétele, a

maradék egyszer használatos részek eltávolításával; egyszer használatos és kopó alkatrészek, valamint eldobható

 termékek cseréje; egyszer használatos és kopó alkatrészek; tehergépjárművek bérbeadása.

 38    Számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférhetőség megszervezése; kommunikáció számítógép

 terminálokkal; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

 39    Autószállítás; konténerkezelés; áruszállítás; használt elemek és újrahasznosításra szánt anyagok eltávolítása

szállítás és raktározás által; vontatás [szállítás]; áruk be- és kirakodása; tároló tartályok kölcsönzése; raktárak

bérbeadása; raktározási információk; használt anyagok és újrahasznosító anyagok tárolása; áruk raktározása;

hulladék nyomonkövetése, gyűjtése, fogadása; fuvarozás; használt anyagok és újrahasznosításra szánt anyagok

 fuvarozása; szállítás; járművek bérbeadása; szemétszállítás és tárolás.

 40    Hulladékanyagok vegyi újrahasznosítása; újrahasznosítás útján történő szennyezéscsökkentés; hulladékok

kezelése megsemmisítés útján; hulladék- és szemétégetés; anyagmegmunkálás, újrahasznosítható anyagok,

valamint műanyag- és fémmaradványok feldolgozása és kezelése; hulladékok/törmelékanyagok kereskedelmi

újrafeldolgozó létesítményeinek üzemeltetése; vashulladék és színesfémhulladék újrahasznosítása; szemét és

műanyagok újrahasznosítása; használt elemek újrahasznosítása; hulladék és szemét újrahasznosítása; huzalok

újrahasznosítása; hulladék/törmelékanyagok újrafeldolgozása újrahasznosítás útján; hulladék kezelés

(szétszerelés); törmelék elszállítás; újrahasznosítható anyagok elkülönítése a környezetkímélő hasznosításhoz és

ártalmatlanításhoz; újrahasznosítható hulladék/törmelékanyagok, használt elemek válogatása, feldolgozása,

 átdolgozása, hasznosítása, elkülönítése; hulladékkezelés és -tárolás; hulladékanyagok kezelése.

 42    Helyi újrahasznosításra (szétszerelésre, bontásra, szakaszosan történő kezelésre, újrafeldolgozásra, javításra

és tesztelésre) vonatkozó adatok gyűjtése, tárolása és feldolgozása, illetve használt eszközökre, valamint azok

alkotóelemeire és alkatrészeire vonatkozó adatkezelés; számítógép-programozás; szaktanácsadás a

környezetvédelem területén, szaktanácsadás a másodlagos nyersanyagok és hulladékok újrafelhasználására és

hasznosítására; szaktanácsadás fogyasztók és társaságok számára a környezettel és hulladékkal kapcsolatban,

valamint az újrahasznosítás területén; szaktanácsadás mindenféle elemek használatával és céljával kapcsolatban;

műszaki, szervezeti és pénzügyi tervek és rendszerek fejlesztése, amely használt termékek és más másodlagos

nyersanyagok gyűjtésére és visszaváltására vonatkozó rendszerekkel kapcsolatosak; műszaki újrahasznosító

eszközök és -eljárások fejlesztése; mérnöki munkák, szolgáltatások; menedzsment tanácsadás; tanácsadás

társaságok számára a környezetbarát és gazdaságosan kiaknázható csomagolás és csomagolási anyagok

kifejlesztésével, kiválasztásával és használatával kapcsolatban, valamint az érintett csomagolás és csomagolás

anyag címkézésével kapcsolatban; knowhow szaktanácsadás szolgáltatás nyújtása műszaki kutatás

eredményeképpen; minőségvizsgálat hulladékok előkészítésének és újrahasznosításának területén; kutatási

munka; tanulmányok az újrahasznosítás területén; műszaki projektek tanulmányozása és fejlesztése a

hulladékfeldolgozás és a hulladék-újrahasznosítás területén; szállítási szektorra vonatkozó műszaki vizsgálatok;

műszaki tervezés a felhasznált termékek és másodlagos nyersanyagok gyűjtési és visszaváltási rendszerének

területén; harmadik felek számára másodlagos nyersanyagok és hulladékok újrafeldolgozására és felhasználására

 vonatkozó műszaki tanácsadása.

 ( 210 ) M 18 03787

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  FCI Kompozit Szigetelő Kft., Tápiószecső (HU)

 ( 740 )  dr. Csumpilla Rita, Budapest

 ( 541 ) EUROINS

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

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

 csövek és tömlők, nem fémből.

 ( 210 ) M 18 03789
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 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03790

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Biztosítás.hu - a biztosítások kiindulópontja

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03799

 ( 220 ) 2016.05.05.

 ( 731 )  Viwa Product Europa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; aloe vera italok, alkoholmentes; ásványvizek; izotóniás italok; limonádék; vizek.

 ( 210 ) M 19 00016

 ( 220 ) 2019.01.04.

 ( 731 )  AVAREM Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, árösszevetési

szolgáltatások,árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták

terjesztése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]

mások számára, eladási propaganda mások számára, fénymásolás gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben

megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, kereskedelmi információs

ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése, kirakatrendezés, konzultáció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása, közönségszolgálat,

közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, mások árui és szolgáltatásai

engedélyzésének kereskedelmi adminisztrációja, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], önköltség-elemzés, piaci tanulmányok, piackutatás,

reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek
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publikálása, reklámszövegek szerkesztése reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, sajtófigyelés,

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez statisztikák

összeállítása, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben,

szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal,

szövegfeldolgozás, szponzorok felkutatása, telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek],

televíziós reklámozás, titkársági szolgáltatások, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk,

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési

 tanácsadó szolgálatok, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Egészség(védő) klubok [kondicionálás], elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, élő előadások bemutatása, fordítói szolgáltatások, fotóriportok

készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák

szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők riporteri szolgáltatások, sport edzőtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások

nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás,

szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú -), szövegek leírása, nem reklámcélú

szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, tornatanítás, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 43    Átmeneti szállások bérlete, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, panziók, rendezvényhez

termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges -), székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása, turistaházak, üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 19 00017

 ( 220 ) 2019.01.04.

 ( 731 )  AVAREM Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

 ( 541 ) AVAREM

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, árösszevetési

szolgáltatások,árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták

terjesztése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]

mások számára, eladási propaganda mások számára, fénymásolás gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben

megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, kereskedelmi információs

ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése, kirakatrendezés, konzultáció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása, közönségszolgálat,

közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, mások árui és szolgáltatásai

engedélyzésének kereskedelmi adminisztrációja, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], önköltség-elemzés, piaci tanulmányok, piackutatás,

reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek

publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, sajtófigyelés,

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez statisztikák

összeállítása, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben,

szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal,

szövegfeldolgozás, szponzorok felkutatása, telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek],
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televíziós reklámozás, titkársági szolgáltatások, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk,

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési

 tanácsadó szolgálatok, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Egészség(védő) klubok [kondicionálás], elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, élő előadások bemutatása, fordítói szolgáltatások, fotóriportok

készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák

szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; riporteri szolgáltatások, sport edzőtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások

nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás,

szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú -), szövegek leírása, nem reklámcélú

szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, tornatanítás, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 43    Átmeneti szállások bérlete, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, panziók, rendezvényhez

termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges -), székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása, turistaházak, üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 19 00041

 ( 220 ) 2019.01.10.

 ( 731 )  Bakos Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Jógapszichoterápiai képzések tartása és szervezése, életmód tanácsadó képzések tartása és szervezése,

életmód tanácsadó képzések tartása online elérhető módon, jóga filozófia előadások tartása, védikus filozófia

előadások tartása, Bhakti filozófia előadások tartása, jógapszichoterápia előadások tartása, asztro pszichológia

előadások tartása, vallástörténeti előadások tartása, magyar őstörténeti előadások tartása, egyetemes történeti

előadások tartása, a fent nevezett előadások tartása online elérhető módon, meditációs tanfolyam tartása,

jógatábor tartása, koncertek szervezése és lebonyolítása, reinkarnációs kurzus tartása, vallásoktatás, könyvkiadás,

 jóga összejövetelek szervezése, reinkarnációs kutatás.

 44    Jógapszichoterápia szolgáltatás, hangterápia és hanggyógyászat szolgáltatás, egészséggel kapcsolatos

 tanácsadó szolgáltatások, életmód tanácsadási szolgáltatások.

 45    Jóga összejövetelek szervezése, reinkarnációs kutatás, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások

 levezetése, online közösségi hálózatok szolgáltatásai, a VÉDANTIN KÉPZŐ online szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 00044

 ( 220 ) 2019.01.09.

 ( 731 )  Dr. György László, Budapest (HU)

 ( 541 ) makronóm

 ( 511 )  35    Hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése;

hirdetési hely bérbeadása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; weboldalakon rendelkezésre álló

hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon biztosított felületek termékek és

szolgáltatások reklámozására; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása

weboldalakon; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámhely

bérbeadása brosúrákban; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; internetes reklámfelület bérbeadása
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álláshirdetésekhez; internetes hirdetési felület bérbeadása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és

 bérbeadása.

 38    Hírek elektronikus átvitele; videoközvetítés; webcastok közvetítése; vezeték nélküli műsorterjesztés;

televizuális kommunikációs szolgáltatások; adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés

biztosítása; adatok és dokumentumok elektronikus közvetítése számítógép terminálok és elektronikus készülékek

segítségével; adatközvetítési szolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; adatok vagy audiovizuális képek

továbbítása globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; digitális információ átvitele; elektronikus

hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus hirdetőtáblák; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; hírek

továbbítása hírügynökségekhez; hírügynökségek; hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai;

hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára;

 hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; elektronikus kiadványok on-line átvitele.

 41    Hírügynökségi beszámolók; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; elektronikus kiadványok

megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése

(nem letölthető); elektronikus kiadványok (nem letölthetők); elektronikus kiadványszerkesztés; gyógyászati

kiadványok megjelentetése; kiadványok megjelentetése; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten

vagy globális számítógépes hálózaton; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása számítógépes

világhálózaton vagy az interneten keresztül; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás

terén; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén; nyomtatványok és

nyomtatott kiadványok megjelentetése; online kiadványok megjelentetése; rendszeresen és nem rendszeresen

megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; elektronikus szövegek

megjelentetése; írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú

szövegek publikálása; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek

írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása; szövegek kiadása elektronikus média

 formájában; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok.

 ( 210 ) M 19 00046

 ( 220 ) 2019.01.10.

 ( 731 )  1000 Hotels Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].

 ( 210 ) M 19 00104

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  Borpalota Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 00105
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 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  BORPALOTA Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 00106

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  BORPALOTA Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 00174

 ( 220 ) 2019.01.22.

 ( 731 )  Yang Lishuang, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőrönd; guruló táskák; hátizsákok; táska; alkalmi táska; aktatáskák; irattáskák; kerékkel ellátott táskák;

 sportruházathoz használt táskák.

 ( 210 ) M 19 00175
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 ( 220 ) 2019.01.22.

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

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) VILAVI

 ( 511 )   44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00236

 ( 220 ) 2019.01.29.

 ( 731 )  FARM-AGROKER Mezőgazdasági Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, tojástartók: nyomdai termékek, nyomtatványok,

kiadványok, papíripari cikkek, papíráruk, csomagolásra szolgáló papír anyagok, egyéb nyomdai termékek,

 szórólapok, újságok, plakátok.

  29    Bács-Kiskun megyéből származó tojások.

 35    Reklámozás, marketing tevékenység, kunsági tojások, tojáskészítmények kis- és nagykereskedelme,

 kereskedelmi hálózat működtetése.

 ( 210 ) M 19 00309

 ( 220 ) 2019.02.03.

 ( 731 )  Cene János, Eger (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Perlit szubsztrátumú talajkondicionáló készítmények.

 19    Szemcsés anyagok utakhoz beleértve elsősorban a földutakat, a kerti utakat, erdei utakat, parkok útjait,

 burkolt és burkolatlan sétányokat, ösvényeket.

 ( 210 ) M 19 00325

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PALL MALL DARK GREEN

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok, szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzó cikkek; cigarettapapír, cigarettacsövek, cigarettaszűrők;

zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez;

 elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok; felfűtendö dohánytermékek.

 ( 210 ) M 19 00326

 ( 220 ) 2019.02.05.
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 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PALL MALL LIGHT GREEN

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok, szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzó cikkek; cigarettapapír, cigarettacsövek, cigarettaszűrők;

zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez;

 elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok; felfűtendö dohánytermékek.

 ( 210 ) M 19 00327

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PALL MALL ORANGE

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok, szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzó cikkek; cigarettapapír, cigarettacsövek, cigarettaszűrők;

zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez;

 elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok; felfűtendö dohánytermékek.

 ( 210 ) M 19 00328

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  "MOGYI" Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 541 ) MINDIG VAN MINEK ÖRÜLNI!

 ( 511 )  29    Feldolgozott amerikai mogyoró; aszalt kókuszdió; datolya; feldolgozott magvak, napraforgó magvak;

 pálmamag olaj táplálkozási használatra; pálmaolaj.

 30    Chips, karamellák; kenyér; kenyér, kovász nélkül; kétszersültek, kekszek; sültkukorica; mézeskalács;

 pattogatott kukorica; gabona alapú snack ételek; rizsalapú snack ételek.

  31    Déligyümölcsök; dió; kókuszdió; kukorica; gabonamagvak; vetőmagvak; mogyoró.

 ( 210 ) M 19 00333

 ( 220 ) 2019.02.06.

 ( 731 )  Jung András, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 19 00343

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  PKN Defense & Industrial Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Minőségellenőrzés; számítógép-programozás.

 ( 210 ) M 19 00344
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 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  Fashion Club Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; online ruházati kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00496

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  4-MIX Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) SMARTFLEX

 ( 511 )   30    Tortamázak; cukrász máz; fondant, tortamáz; tortaburkoló massza.

 ( 210 ) M 19 00504

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  Raffay Boróka, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest

 ( 541 ) Boró

 ( 511 )  14    Amulettek [ékszerek]; brossok [ékszerek]; dísztűk [ékszerek]; ékszerdobozok; ékszerek; ékszerkellékek;

függők ékszerekhez; fülbevalók; gyűrűk [ékszerek]; hímzett textilből készült karkötők [ékszer]; karkötők

[ékszerek]; kulcskrikák [apró díszekkel, fityegőkkel]; kulcstartók [kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel];

 láncok [ékszerek]; medálok [ékszerek]; nyakláncok [ékszerek]; zománcozott ékszerek.

 25    Atlétatrikók; fejfedők [kalapáruk]; felsőruházat; női ruhák; pólók; ruházati cikkek; pulóverek; sapkák;

 strandruhák; szoknyák.

 41    Dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; stúdiószolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;

 zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 00542

 ( 220 ) 2019.02.20.

 ( 731 )  Oszlánczi Réka, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Instant palacsintapor; palacsintapor; palacsinták; palacsintás készételek; palacsintaszirup; palacsintatészta;

édes mázak és töltelékek; készétel élelmiszer porok; liszt alapú sütemények; liszttartalmú ételek; pék- és

cukrászsütemények; sós palacsinták; sütemények; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); töltelékporok,

 keverékek [élelmiszerek].

 43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; gyorséttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék;

ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; bisztró (büfé) szolgáltatások; étkeztetés gyorsbüfékben;

 ételkészítés; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára.
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A rovat 67 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  227.791

 ( 151 )  2019.05.14.

 ( 210 )  M 18 03828

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  Demcsák Lajosné, Veresegyház (HU)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Versenyek és díjkiosztók rendezése; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; teljesítményt

elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése és lebonyolítása; üzleti etikai minőséget elismerő díjkiosztó

ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségekrendezése és lebonyolítása; üzleti teljesítménnyel kapcsolatos

díjátadók lebonyolítása [szervezés]; üzleti díjak kiosztása; üzleti etikai díjak kiosztása; díjkiosztó program

lebonyolítása; üzleti etikai díjkiosztó program lebonyolítása; üzleti díjak,valamint azzal összefüggő rendezvények

 szervezése és lebonyolítása és ezzel összefüggő bírálói tevékenységek.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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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,

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M938



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.
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 ( 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 )

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M956



 ( 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).
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 ( 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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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 17 02709

 ( 220 ) 2017.08.29.

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

  

( 546 )

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

célokra; borotválkozás utáni arcszeszek; borotvaszappan; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények;

bőrfehérítő krémek; dezodoráló szappan;dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok házi

kedvenceknek; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő

csíkok; fogfehérítő zselék; fogkrémek; folteltávolító, folttisztító készítmények;fürdősók nem gyógyászati

használatra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajegyenesítő

készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; hintőpor, pipere célokra;

hüvelyöblítőkészítmények személyes higiéniai vagy dezodorálási célra [piperecikkek]; hüvelyöblítők személyi

higiéniai vagy szagtalanítási célokra; illatszer készítmények (1) (2); intim lemosók személyi higiéniai célokra,

nem gyógyszeres; izzadásgátló piperecikkek;izzadásgátló szappan; kenőcsök kozmetikai célokra; készítmények

borotválkozáshoz; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai folyadékokkal átitatott

kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz;kozmetikai krémek;

kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kölnivíz (1) (2); krémek

bőrökhöz; lábizzadásgátló szappanok; mandulaszappan; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra;

mosószerek/tisztítószerek,nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; nem gyógyhatású

fürdőkészítmények; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai

célokra; parfümvizek, illatosított vizek; samponok;sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szájvizek, nem gyógyászati célra; szappan (1) (2); száraz

samponok; szőrtelenítők; tisztítószerek háztartási használatra; tisztító tejek kozmetikai használatra;zsírok

 kozmetikai célokra.

5    Antibakteriális kézmosók; antibakteriális szappan; fertőtlenítő szappanok; fertőtlenítőszerek;

fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fürdőkészítmények

gyógyászati használatra; fürdősók gyógyászati célokra;gombaölő szerek, fungicidek; gyógyanyagokat tartalmazó

samponok; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású olajok;

gyógyszappanok; hajkrémek gyógyászati használatra; izzadás elleni szerek; lábizzadás elleni szerek;rovarriasztó

füstölőszerek; rovarriasztók; sók ásványi fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; szájöblítők gyógyászati

 célokra.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok

igazgatása; gyógyszerészeti, állatgyógyászati éshigiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; import-export

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

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél

számára;kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; piacitanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
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készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; szabadtérireklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás;

 termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 18 00436

 ( 220 ) 2018.02.12.

 ( 731 )  Kandy International Kereskedelmi Kft., Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán. (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi 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).

 ( 210 ) M 18 01579

 ( 220 ) 2018.05.24.

 ( 731 )  Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Bóly (HU)

 ( 541 ) futuron

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 120.748

 ( 210 ) M 78 01470

 ( 180 ) 2018.09.01.

 ( 111 ) 121.338

 ( 210 ) M 78 01605

 ( 180 ) 2018.09.29.

 ( 111 ) 127.707

 ( 210 ) M 88 01873

 ( 180 ) 2018.09.05.

 ( 111 ) 127.729

 ( 210 ) M 88 01933

 ( 180 ) 2018.09.13.

 ( 111 ) 127.835

 ( 210 ) M 88 01998

 ( 180 ) 2018.09.21.

 ( 111 ) 127.836

 ( 210 ) M 88 01999

 ( 180 ) 2018.09.21.

 ( 111 ) 127.843

 ( 210 ) M 88 02054

 ( 180 ) 2018.09.29.

 ( 111 ) 127.855

 ( 210 ) M 88 01872

 ( 180 ) 2018.09.05.

 ( 111 ) 128.291

 ( 210 ) M 88 01901

 ( 180 ) 2018.09.08.

 ( 111 ) 129.158

 ( 210 ) M 88 01956

 ( 180 ) 2018.09.15.

 ( 111 ) 156.625

 ( 210 ) M 98 03707

 ( 180 ) 2018.09.16.

 ( 111 ) 156.840

 ( 210 ) M 98 03917
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 ( 180 ) 2018.09.28.

 ( 111 ) 157.353

 ( 210 ) M 98 03505

 ( 180 ) 2018.09.01.

 ( 111 ) 157.355

 ( 210 ) M 98 03509

 ( 180 ) 2018.09.01.

 ( 111 ) 157.358

 ( 210 ) M 98 03523

 ( 180 ) 2018.09.02.

 ( 111 ) 157.477

 ( 210 ) M 98 03520

 ( 180 ) 2018.09.01.

 ( 111 ) 157.692

 ( 210 ) M 98 03553

 ( 180 ) 2018.09.03.

 ( 111 ) 157.693

 ( 210 ) M 98 03552

 ( 180 ) 2018.09.03.

 ( 111 ) 157.803

 ( 210 ) M 98 03775

 ( 180 ) 2018.09.21.

 ( 111 ) 157.893

 ( 210 ) M 98 03641

 ( 180 ) 2018.09.10.

 ( 111 ) 157.900

 ( 210 ) M 98 03665

 ( 180 ) 2018.09.11.

 ( 111 ) 157.957

 ( 210 ) M 98 03592

 ( 180 ) 2018.09.07.

 ( 111 ) 157.958

 ( 210 ) M 98 03619

 ( 180 ) 2018.09.08.

 ( 111 ) 158.037

 ( 210 ) M 98 03574

 ( 180 ) 2018.09.04.

 ( 111 ) 158.084
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 ( 210 ) M 98 03760

 ( 180 ) 2018.09.18.

 ( 111 ) 158.085

 ( 210 ) M 98 03744

 ( 180 ) 2018.09.17.

 ( 111 ) 158.097

 ( 210 ) M 98 03784

 ( 180 ) 2018.09.21.

 ( 111 ) 158.109

 ( 210 ) M 98 03632

 ( 180 ) 2018.09.09.

 ( 111 ) 158.114

 ( 210 ) M 98 03637

 ( 180 ) 2018.09.09.

 ( 111 ) 158.116

 ( 210 ) M 98 03639

 ( 180 ) 2018.09.09.

 ( 111 ) 158.556

 ( 210 ) M 98 03627

 ( 180 ) 2018.09.09.

 ( 111 ) 158.583

 ( 210 ) M 98 03872

 ( 180 ) 2018.09.24.

 ( 111 ) 158.594

 ( 210 ) M 98 03898

 ( 180 ) 2018.09.25.

A rovat 33 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  121.099

 ( 732 )  JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Whitley, Coventry (GB)

 ( 111 )  121.209

 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, DE (US)

 ( 111 )  121.250

 ( 732 )  Galata Chemicals, LLC, Southbury (US)

 ( 111 )  121.437

 ( 732 )  COLAS, Paris (FR)

 ( 111 )  121.752

 ( 732 )  J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)

 ( 111 )  121.854

 ( 732 )  SAFFIL LIMITED, Sheffield, South Yorkshire (GB)

 ( 111 )  122.542

 ( 732 )  VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)

 ( 111 )  128.489

 ( 732 )  Noritsu Koki Co., Ltd., Wakayama-shi, Wakayama-ken (JP)

 ( 111 )  128.532

 ( 732 )  POSCO, Pohang City, Kyung Sang, Book-Do (KR)

 ( 111 )  129.017

 ( 732 )  Mundipharma AG, Basel (CH)

 ( 111 )  129.187

 ( 732 )  Asahi Chemical MFG. Co. Ltd., Ikoma-gun, Nara (JP)

 ( 111 )  129.201

 ( 732 )  McPaper AG, Berlin (DE)

 ( 111 )  129.273

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

 ( 111 )  156.314

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Szántód (HU)

 ( 111 )  157.061

 ( 732 )  WINFORM Informatikai Kft., Solymár (HU)

 ( 111 )  158.040

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

 ( 111 )  158.042
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 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  158.045

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

 ( 111 )  158.047

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

 ( 111 )  158.048

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

 ( 111 )  159.076

 ( 732 )  Véghné Dr. Fekete Éva, Budapest (HU)

 ( 111 )  159.704

 ( 732 )  Molson Canada 2005, Toronto, Ontario (CA)

 ( 111 )  159.711

 ( 732 )  Molson Canada 2005, Toronto, Ontario (CA)

 ( 111 )  159.878

 ( 732 )  S. C. Johnson & Son, Inc. (Wisconsin állam törvényei szerint működő vállalat), Racine, Wisconsin (US)

 ( 111 )  159.886

 ( 732 )  Agria Játékok Nonprofit Kft., Nagytálya (HU)

 ( 111 )  160.006

 ( 732 )  AQUA-BAU S.R.O., Komarno (SK)

 ( 111 )  160.034

 ( 732 )  Sampo Corporation, Tao Yuan Hsien (TW)

 ( 111 )  160.174

 ( 732 )  BRAVOGROUP HOLDING Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.427

 ( 732 )  HARIKÖT 2003 KFT, Debrecen (HU)

 ( 111 )  160.560

 ( 732 )  Collegium Gladiatorium Kulturális Hagyományőrző Egyesület, Vác (HU)

 ( 111 )  160.725

 ( 732 )  INTER-CAD Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.735

 ( 732 )  DIAGNOSTICUM Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  161.736

 ( 732 )  Horváth Éva, Tordas (HU)

 ( 111 )  161.990

 ( 732 )  AUTÓTRIB Tribológiai Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  161.994

 ( 732 )  Villamosszigetelő- és Műanyaggyár Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.006

 ( 732 )  A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  162.194

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  162.580

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  162.717

 ( 732 )  Nölken Hygiene Products GmbH, Windhagen (DE)

 ( 111 )  163.094

 ( 732 )  BIO-TEXTIMA Kft., Bősárkány (HU)

 ( 111 )  168.635

 ( 732 )  Yang Zhenlong, Budapest (HU)

 ( 111 )  170.430

 ( 732 )  Bábolna TETRA Kft., Bábolna (HU)

 ( 111 )  173.862

 ( 732 )  PARTIUM '70 Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  196.930

 ( 732 )  Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 111 )  197.205

 ( 732 )  Zala Kempingek Kft., Keszthely (HU)

 ( 111 )  197.375

 ( 732 )  CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.413

 ( 732 )  DODO-MM KFT, KISKŐRÖS (HU)

 ( 111 )  197.414

 ( 732 )  DODO-MM KFT, KISKŐRÖS (HU)

 ( 111 )  197.786

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.804

 ( 732 )  Solvo Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  197.893

 ( 732 )  BME GTK Idegennyelvi Központ, Budapest (HU)
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 ( 111 )  197.922

 ( 732 )  Smylist Humánkreatív Oktatási és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.170

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.631

 ( 732 )  ÁGOTA Alapítvány 1%, Szeged (HU)

 Kothencz János 99%, Szeged (HU)

 ( 111 )  198.708

 ( 732 )  Monday Insurance Brokers Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.715

 ( 732 )  Monday Insurance Brokers Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.843

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.906

 ( 732 )  British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, DE (US)

 ( 111 )  198.928

 ( 732 )  Krüll-Ung Árnyékolástechnika Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.981

 ( 732 )  Pannon Növényolajgyártó Kft., Foktő (HU)

 ( 111 )  199.093

 ( 732 )  Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete, Debrecen (HU)

 ( 111 )  199.113

 ( 732 )  Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete, Debrecen (HU)

 ( 111 )  199.187

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.188

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.557

 ( 732 )  Krüll-Ung Árnyékolástechnika Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.664

 ( 732 )  Hungária Kerholding II. Kft., Vecsés (HU)

 ( 111 )  199.720

 ( 732 )  Swiss Time Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.879

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  199.896

 ( 732 )  Hungária Kerholding II. Kft., Vecsés (HU)

 ( 111 )  200.008

 ( 732 )  dr. Varju Gábor, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.038

 ( 732 )  WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois 60611 (US)

 ( 111 )  200.283

 ( 732 )  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  200.797

 ( 732 )  Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.798

 ( 732 )  Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.918

 ( 732 )  backaldrin International The Kornspitz Company GmbH, Asten (AT)

A rovat 75 darab közlést tartalmaz. 
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Jogutódlás

 ( 111 )  114.175

 ( 732 )  Victor Hasselblad AB, Göteborg (SE)

 ( 111 )  121.250

 ( 732 )  Galata Chemicals, LLC, Southbury (US)

 ( 111 )  146.133

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  146.888

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

 ( 111 )  147.694

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  153.389

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  154.516

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  155.865

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  156.809

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  160.046

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  163.963

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  165.575

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  165.576

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  165.835

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  168.690

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  172.850

 ( 732 )  TRU Kids Inc., Parsippany, NJ 07054 (US)
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 ( 111 )  176.242

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  176.695

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  181.093

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  187.397

 ( 732 )  WSB Zrt., Szentendre (HU)

 ( 111 )  187.713

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  190.150

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  196.448

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  196.450

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  196.454

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  200.370

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  200.378

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  201.726

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  201.727

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  203.496

 ( 732 )  Get Energy Solutions Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.353

 ( 732 )  Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.461

 ( 732 )  Get Energy Solutions Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.806

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)
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 ( 111 )  209.358

 ( 732 )  Szűcs Anita, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.392

 ( 732 )  Final Score Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.740

 ( 732 )  Final Score Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  215.240

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  215.379

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  216.617

 ( 732 )  Várhalmi és Fia Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd (HU)

 ( 111 )  217.181

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  218.443

 ( 732 )  TTEFF INTERNATIONAL LTD., 6042 Larnaca (CY)

 ( 111 )  218.444

 ( 732 )  TTEFF INTERNATIONAL LTD., 6042 Larnaca (CY)

 ( 111 )  219.147

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  219.433

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  220.119

 ( 732 )  Dr. Rose Magánkórház Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.120

 ( 732 )  Dr. Rose Magánkórház Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.305

 ( 732 )  Final Score Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.306

 ( 732 )  Final Score Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.437

 ( 732 )  Final Score Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.438

 ( 732 )  Final Score Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.656
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 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  222.681

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  222.898

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  223.328

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  224.168

 ( 732 )  Dr. Rose Magánkórház Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  224.569

 ( 732 )  RETROFOKUSZ Bt., Pécs (HU)

 ( 111 )  226.512

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  227.361

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

A rovat 58 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  199.720

 ( 732 )  Swiss Time Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Falcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.687

 ( 732 )  Sütőné Peti Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 111 )  212.526

 ( 732 )  Huvepharma EOOD, Sofia (BG)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  220.818

 ( 732 )  Milkovics Pál Péter, Brüsszel (BE)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  220.972

 ( 732 )  Milkovics Pál Péter, Brüsszel (BE)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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Képviselet megszűnése

 ( 111 )  129.093

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  129.094

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Tatabánya (HU)

 ( 111 )  129.095

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  135.921

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  147.611

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  168.634

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  176.596

 ( 732 )  HARLEQUIN Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  182.356

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  198.047

 ( 732 )  Magyar Temetkezési Kellékgyártók és Forgalmazók Egyesülete, Ajka (HU)

 ( 111 )  198.406

 ( 732 )  Dr. Natura Magyarország Kereskedő és Szolgáltató Kft., Budakeszi (HU)

 ( 111 )  199.720

 ( 732 )  Swiss Time Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.164

 ( 732 )  IPSOS Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.601

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  200.602

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  200.603

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  200.604

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  200.606

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

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

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M990



 ( 111 )  202.795

 ( 732 )  Dr. Natura Magyarország Kereskedő és Szolgáltató Kft., Budakeszi (HU)

 ( 111 )  202.796

 ( 732 )  Dr. Natura Magyarország Kereskedő és Szolgáltató Kft., Budakeszi (HU)

 ( 111 )  208.687

 ( 732 )  Sütőné Peti Ágnes, Budapest (HU)

 ( 111 )  220.818

 ( 732 )  Milkovics Pál Péter, Brüsszel (BE)

 ( 111 )  220.972

 ( 732 )  Milkovics Pál Péter, Brüsszel (BE)

A rovat 22 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  113.908

 ( 732 )  Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS, Brondby, Denmark (DK)

 ( 111 )  122.542

 ( 732 )  VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)

 ( 111 )  129.187

 ( 732 )  Asahi Chemical MFG. Co. Ltd., Ikoma-gun, Nara (JP)

 ( 111 )  139.943

 ( 732 )  Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS, Brondby, Denmark (DK)

 ( 111 )  141.982

 ( 732 )  AMERICAN PACIFIC CORPORATION, Cedar City, UT (US)

 ( 111 )  153.389

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  156.091

 ( 732 )  Toyo Tire Corporation, Hyogo (JP)

 ( 111 )  156.092

 ( 732 )  Toyo Tire Corporation, Hyogo (JP)

 ( 111 )  156.768

 ( 732 )  Toyo Tire Corporation, Hyogo (JP)

 ( 111 )  159.886

 ( 732 )  Agria Játékok Nonprofit Kft., Nagytálya (HU)

 ( 111 )  165.575
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 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  165.576

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  176.242

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  187.713

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  188.390

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  190.150

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  193.622

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.768

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.105

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.186

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.251

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.922

 ( 732 )  Smylist Humánkreatív Oktatási és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.615

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.708

 ( 732 )  Monday Insurance Brokers Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.715

 ( 732 )  Monday Insurance Brokers Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.981

 ( 732 )  Pannon Növényolajgyártó Kft., Foktő (HU)
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 ( 111 )  199.093

 ( 732 )  Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete, Debrecen (HU)

 ( 111 )  199.113

 ( 732 )  Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete, Debrecen (HU)

 ( 111 )  201.004

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.726

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  201.727

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  203.379

 ( 732 )  CMD Pharma Kft., Budapest-Margitsziget (HU)

 ( 111 )  204.046

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.047

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.327

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.625

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.520

 ( 732 )  Vágó István, Budapest (HU)

DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-Európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.075

 ( 732 )  CMD Pharma Kft., Budapest-Margitsziget (HU)

 ( 111 )  210.410

 ( 732 )  CMD Pharma Kft., Budapest-Margitsziget (HU)

 ( 111 )  210.579

 ( 732 )  CMD Pharma Kft., Budapest-Margitsziget (HU)

 ( 111 )  210.966

 ( 732 )  CMD Pharma Kft., Budapest-Margitsziget (HU)

 ( 111 )  211.650
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 ( 732 )  CMD Pharma Kft., Budapest-Margitsziget (HU)

 ( 111 )  212.901

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  213.423

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  213.457

 ( 732 )  CMD Pharma Kft., Budapest-Margitsziget (HU)

 ( 111 )  216.743

 ( 732 )  DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  225.905

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.906

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.907

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.908

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.909

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.910

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.911

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.912

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  226.269

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  226.490

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  226.696

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

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

A rovat 57 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 18 03820

 ( 731 )  Colt Hungária Tűzvédelmi és Klímakontroll Kft., Isaszeg (HU)

 BM Group Hungária Kft., Isaszeg (HU)

 Colt Hungária Tűzvédelmi és Klímakontroll Kft. 1/2, Isaszeg (HU)

 ( 210 )  M 19 00168

 ( 731 )  Léder László, Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 18 02942

 ( 731 )  Delivery Hero Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 18 02943

 ( 731 )  Delivery Hero Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 18 01756

 ( 731 )  Sebők Sándor, Szeged (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  507.411

 ( 541 )  CETTE

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  580.751

 ( 541 )  PRIONEX

 ( 511 )  1, 5

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  720.704

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 32-33

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  889.629

 ( 541 )  HEAR THE WORLD

 ( 511 )  9-10, 41, 44

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  957.235

 ( 541 )  UBEPOL BR

 ( 511 )  17

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.010.770

 ( 541 )  TOPWET

 ( 511 )  6, 17, 19, 37

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.011.141

 ( 541 )  UBEPOL VCR

 ( 511 )  17

 ( 580 )  2019.02.07.
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 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.159.687

 ( 541 )  DURALINE

 ( 511 )  6, 19-20

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.160.421

 ( 541 )  AVIVA

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.351.163

  
( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.370.809

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 21, 25, 28, 32-33, 43

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.430.864

 ( 541 )  FIRE & ICE

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.442.903

 ( 541 )  METEDIB

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.446.304

 ( 541 )  MINERAL CABLE SIMPLEX UK

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.305

 ( 541 )  FIRE RESISTANT CABLE SIMPLEX UK

 ( 511 )  9
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 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.336

 ( 541 )  Avant2GO

 ( 511 )  6-7, 9, 12, 35, 37-39, 41

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.353

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.375

 ( 541 )  Violla

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.408

  
( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.428

  
( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.553

  

( 546 )

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.557
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( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.568

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.584

 ( 541 )  VPSX Enterprise

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.597

  
( 546 )

 ( 511 )  40

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.734

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.750

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.784

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019
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 ( 111 )  1.446.799

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.873

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.874

  

( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.881

  
( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.883

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.888

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.446.908

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019
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 ( 111 )  1.446.995

  

( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.009

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.031

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.040

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.085

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.184

  

( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.185

 ( 541 )  BOXBERRY

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.193

  
( 546 )
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 ( 511 )  2

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.199

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.231

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.248

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.334

  

( 546 )

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.388

 ( 541 )  HRT

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.456

 ( 541 )  VPSX/DirectPrint

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.01.31.
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 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.508

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.566

  

( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.631

 ( 541 )  EXTRAVERT

 ( 511 )  35, 37, 39

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.694

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.713

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2019.01.31.

 ( 450 )  GAZ 03/2019

 ( 111 )  1.447.757

  
( 546 )

 ( 511 )  13

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.447.761

 ( 541 )  HEATMAX

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019
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 ( 111 )  1.447.880

 ( 541 )  SUN SONG

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.015

  

( 546 )

 ( 511 )  8

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.046

  ( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.061

  
( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.066

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.067

 ( 541 )  L.V

 ( 511 )  3, 9, 14, 16, 18, 24-25, 35, 38, 41

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.076

 ( 541 )  SonoAI

 ( 511 )  10
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 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.108

  ( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.123

 ( 541 )  NEXANS

 ( 511 )  35, 37, 39-40, 42

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.137

  

( 546 )

 ( 511 )  45

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.153

  

( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.157

 ( 541 )  blu:s

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.162

  
( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.200

 ( 541 )  ENDEMIX

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2019.02.07.
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 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.202

 ( 541 )  GUARDIAR

 ( 511 )  6, 9, 12, 19, 37, 41

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.246

 ( 541 )  TWINPROS

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.278

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.280

 ( 541 )  KIDZO

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.284

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35-36, 38-39, 41-42, 44-45

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.379

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.425
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( 546 )

 ( 511 )  35-39, 41-43

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.500

  

( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.610

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.654

 ( 541 )  SPOTICAR

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.664

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29-30, 32

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.669

  
( 546 )

 ( 511 )  39
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 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.713

  

( 546 )

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.877

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.931

  ( 546 )

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.937

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.448.993

  
( 546 )

 ( 511 )  6, 8, 11, 35

 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.449.073

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 3
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 ( 580 )  2019.02.07.

 ( 450 )  GAZ 04/2019

 ( 111 )  1.449.168

 ( 541 )  LVM

 ( 511 )  9, 14, 18, 25

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.226

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 14, 16, 18, 20, 25

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.289

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 9, 14, 18, 25, 35, 38, 41

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.290

 ( 541 )  KEMOCID

 ( 511 )  2, 19, 35

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.292

  ( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.319

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.342

 ( 541 )  TERMOSTAL

 ( 511 )  2, 19, 35
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 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.400

  

( 546 )

 ( 511 )  40

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.407

  

( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.428

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 30

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.436

 ( 541 )  IMMUVIREX

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.451

 ( 541 )  TAFT CASUAL CHIC

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.478

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019
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 ( 111 )  1.449.492

  

( 546 )

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.500

  

( 546 )

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.529

  ( 546 )

 ( 511 )  4, 7, 9, 42

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.530

  

( 546 )

 ( 511 )  6-7

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.538

 ( 541 )  RAISINETS

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.579

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.613
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 ( 541 )  BUTTERFINGER

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.660

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.713

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 42

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.714

  

( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.717

  
( 546 )

 ( 511 )  1, 19, 39, 41

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.724

  

( 546 )

 ( 511 )  29-32

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.767
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 ( 541 )  BABY RUTH

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.787

  

( 546 )

 ( 511 )  29-32

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.788

  ( 546 )

 ( 511 )  7, 32

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.789

  

( 546 )

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.821

 ( 541 )  ESTARS

 ( 511 )  38

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.852

 ( 541 )  bella control

 ( 511 )  3, 5, 10

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.879

  ( 546 )

 ( 511 )  37

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.449.933

  
( 546 )

 ( 511 )  8, 21

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019
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 ( 111 )  1.450.036

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.450.087

  

( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.450.166

  

( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.450.192

 ( 541 )  VETBENDAN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.450.278

 ( 541 )  PromoTron

 ( 511 )  35, 42

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.450.356

  

( 546 )

 ( 511 )  36, 38, 42

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

 ( 111 )  1.450.369
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( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 38, 41

 ( 580 )  2019.02.14.

 ( 450 )  GAZ 05/2019

A rovat 128 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  873.714

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  991.649

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.021.490

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.164.393

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.269.842

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.299.748

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.355.633

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.388.445

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.388.620

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.412.713

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.425.697

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.425.715

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.425.723

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.425.738

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.425.777

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.425.788

 ( 151 )  2019.05.08.
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 ( 111 )  1.425.807

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.425.948

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.425.963

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.425.973

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.425.984

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.425.993

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.005

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.014

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.046

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.058

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.061

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.076

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.189

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.191

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.234

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.418

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.464

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.496
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 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.526

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.540

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.634

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.635

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.663

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.704

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.755

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.827

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.426.875

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.427.010

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 111 )  1.427.073

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.157

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.172

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.175

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.210

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.224

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.271

 ( 151 )  2019.05.03.
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 ( 111 )  1.427.338

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.357

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.378

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.425

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.638

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.650

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.669

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.714

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.722

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.726

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.735

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.755

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.823

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.836

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.842

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.943

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.427.973

 ( 151 )  2019.05.03.
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 ( 111 )  1.427.984

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.428.005

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.428.035

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.428.050

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.428.085

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.428.095

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.428.106

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.428.207

 ( 151 )  2019.05.03.

 ( 111 )  1.428.345

 ( 151 )  2019.05.03.

A rovat 77 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

W179



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ  

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hivatalos lapja  

 
Webcím: http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/szkv/ 

Felelős kiadó: Pomázi Gyula  

Szerkesztőség: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 
Telefon: (1) 312 4400 
Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 415. 
E-mail: sztnh@hipo.gov.hu 
http://www.sztnh.gov.hu 

Felelős szerkesztő: Szabó Richárd  
Telefon: (1) 474 5761 

 

HU ISSN 1588–0974 

 


	1_Címlap
	A_00_Kódok
	H_01_Vedjegy_meghirdetes_9_1905
	H_02_Vedjegy_gyorsitott_meghirdetes_9_1905
	H_04_Vedjegy_lajstrom_9_1905
	H_05_Vedjegy_megszunt_eng_elj_9_1905
	H_07_Vedjegy_megszunes_9_1905
	H_09_Vedjegy_megujitas_9_1905
	H_10_Vedjegy_vegyes_lajstromozott_9_1905
	H_11_Vedjegy_vegyes_bejelentes_9_1905
	J_01_Nki_vedjegy_meghirdetes_9_1905
	J_02_Nki_vedjegy_lajstrom_9_1905
	X_kolofon

		2019-05-10T10:20:39+0200
	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala




