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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. 
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BESZÁMOLÓ 
 

a Szerzői Jogi Szakértő Testület 2018. évi működéséről 
 

 
 
I. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezeti és működési rendje 
 
A Szerzői Jogi Szakértő Testület (a továbbiakban: a Testület vagy SZJSZT) a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 101. §-ának (1) bekezdése szerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) mellett működik. A Testület tagjait az igazságügyért felelős miniszter a 
kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben ötéves időtartamra nevezi ki. A legfeljebb kétszáz fős 
Testületnek, illetve a Testület tizenöt tagú elnökségének és elnökének a kinevezésére vonatkozóan a 
Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 
2. és 3. §-a tartalmaz további rendelkezéseket. 

 

II. Elnökségi ülések 
 
A Testület működését [a Korm. r. 4. §-ának (3) bekezdése alapján] figyelemmel kísérő és értékelő 
Elnökség, amelyet a Korm. r. és az Ügyrend szerint évenként legalább egy alkalommal kell összehívni. Az 
elnökség 2018 folyamán egy alkalommal tartott ülést (2018. június 19.). Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét 
az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 
III. Megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján született szakértői vélemények 
 
Az Szjt. 101. §-ának (1) és (3) bekezdése, illetve a Korm. r. 1. §-a alapján, a Testület szerzői jogi jogvitás 
ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok megkeresésére, illetve – a 
felhasználási jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben – peren kívüli megbízás alapján ad 
szakvéleményt. 

2018-ban összesen 29 szakvélemény-adásra irányuló felkérés, kirendelés, illetve árajánlat-kérés érkezett a 
testülethez. Az évben elkészült szakértői vélemények száma 19 db volt, ebből 5 az előző évről áthúzódott 
ügyben készült, további kiegészítő szakvélemények száma pedig 2 volt. Hét ügyben bíróságok 
(járásbíróságok, törvényszékek, közjegyző), 4 ügyben nyomozóhatóságok kirendelése alapján, 8 ügyben 
megbízás alapján (ügyvédi irodák, helyi önkormányzatok, magánszemélyek és gazdasági társaságok) 
készültek szakértői vélemények. Újdonságnak számított a közjegyzői nemperes eljárásban történő 
szakértői kirendelés. Viszonylag magasnak mondható (7) a bizalmasan kezelni kért szakvéleményeknek a 
száma. A szakértői vélemények elkészítésében 47 szakértő vett részt. Az SZJSZT 2017. évi beszámolója a 
Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 2018. évi 22. számában lett közzétéve. Az Iparjogvédelmi és 
Szerzői Jogi Szemlében 20 szakvélemény jelent meg 2018-ban. 

A szakértések száma műtípusonként a következőképpen alakult: építészeti-műszaki (2); irodalmi (4); 
vizuális alkotás (3); adatbázis (2), nyilvánossághoz közvetítés (4); zenemű (3), közös és független 
jogkezelés (2). 
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A megbízások közül kiemelkedett a független jogkezelés tárgykörben született első szakvélemény. 

 
A szakvélemények főbb műtípusok/témánként szerinti megoszlása 
 

 
 
 
Az SZJSZT által 2018-ban ellátott ügyekre vonatkozó kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza. 

A Testület 2018-ban önállóan szerzői jogi ankétot nem szervezett, hanem 2018. december 7-én részt vett az 
„Adaptation strategies for copyright in the 21st century: Expansion? Contraction? Evolution?” című 
egynapos konferencián, amelyet az ALAI magyar csoportja (az MSZJF) és a Szellemi Tulajdon 
Világszervezete (WIPO) szervezett. A konferencia egyben tisztelgés volt id. dr. Ficsor Mihály előtt 80. 
születésnapja alkalmából, aki a WIPO korábbi főigazgató-helyettese volt, számos külföldi állami kitüntetés 
birtokosa, a Magyar Szerzői Jogi Fórum alapító elnöke, a Szerzői Jogi Szakértő Testület korábbi elnöke és 
tiszteletbeli elnöke. Ő elnökölte a Szerzői Jogi Szerződés (WCT) és az Előadásokról és Hangfelvételekről 
szóló szerződést (WPPT) elfogadó diplomáciai konferenciát 1996-ban Genfben. E két dokumentum az 
alapja az internetes szerzői jogoknak mindenhol a világon, szabályait a világ legtöbb országa alkalmazza. 

A rendezvényen számos kiváló magyar és nemzetközi előadó képviseltette magát: Jane Ginsburg, Silke von 
Lewinski, Pierre Sirinelli, Jukke Liedes mellett az elnökség több tagja, Szinger András és Tomori Pál is 
felszólaltak. 

 
IV. Néhány tipikus, illetve jelentősebb ügy 
 

1. SZJSZT-34/2017. Ismeretterjesztő, szakirodalmi mű fordításának szerzői jogi kérdései  
 
A megválaszolandó szerzői jogi kérdés a felperesi mű engedély nélküli lefordításával és többszörözésével 
kapcsolatos jogsértés megállapíthatóságára, valamint a jogsértéssel okozott vagyoni hátrány 
megállapítására irányult. A Testület nevében eljáró egyesszakértő a jogsértés megállapíthatóságára 
vonatkozó igenlő válasza mellett megjegyezte, hogy „az alperesi cselekmények következtében előállt 

3
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2 2

4
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kiadvány végfelhasználók általi használata ugyan nem valósult meg, de a felperes szerzői jogának sérelme 
nem is ehhez, hanem az alapul vett mű jogsértő módon történt fordításához és a többszörözéséhez 
kapcsolódik.” A jogsértéssel okozott vagyoni hátrány meghatározásával kapcsolatban az egyesszakértő 
felhívta a kirendelő Törvényszék figyelmét, hogy az a perbeli adatok alapján az eljáró bíróság feladata. 
Általánosságban azonban kifejtette, hogy „a szerzőt ért hátrány lényegében az elmaradt licencdíjhoz 
hasonlítható”, a licencdíj mértékét befolyásoló körülmények pedig többek között a műre vonatkozó 
várható kereslet, a mű hiánypótló jellege, a befektetett szakmai munka és kutatás mértéke, a megjelenési 
formák száma, a mű további kiadásainak és a sorozattá bővítésének potenciálja, a konkuráló kiadványok 
piaci jelenléte és a szerző szakmai előélete. Végezetül az okozott kárral kapcsolatos alperesi beadvánnyal 
kapcsolatban kifejtette, hogy a „felperesi kár abban ragadható meg, hogy művének fordítására és idegen 
nyelven történő felhasználásához nem kérték meg az engedélyét, ez az objektív jogsértés független attól, 
hogy a konkrét ügyben a tervezett hasznosítási mód már nem mehetett végbe, nem következett be.” 
 

2. SZJSZT-01/2018. Filmalkotások és televíziós műsorok kereskedelmi szálláshelyeken történő 
nyilvános előadása  

 
A Megbízó által feltett kérdések a nyilvánossághoz közvetítéssel, mint az Szjt. 26-27. §-ában 
meghatározott felhasználási móddal kapcsolatos engedélyezési kérdésre terjedt ki, különösen arra, hogy e 
felhasználás tekintetében melyik jogosulti csoportokat és műveket képviselő közös- és független jogkezelő 
szervezetektől szükséges felhasználási engedélyt kérni, kitérve a filmelőállítókat (a filmszerzők átruházott 
engedélyezési jogát) képviselő, 2016-ban nyilvántartásba vett független jogkezelő szervezet e vagyoni jog 
érvényesítésével kapcsolatos eljárási gyakorlatára. A legutolsó kérdéssel kapcsolatban az eljáró tanács 
kifejtette, hogy „a filmelőállítókat a megbízásban foglalt tevékenységgel összefüggésben kizárólag a 
lehívásra történő, nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel joga illeti meg. Vagyis ha a 
szállodaüzemeltetők nem internetes lehíváson alapuló, hanem a nyilvános előadási/nyilvánossághoz 
közvetítési jogot érintő szolgáltatást biztosítanak a hotelszobákat igénybe vevő ügyfeleik részére, akkor e 
vonatkozásban a filmelőállítók nem rendelkeznek közvetlenül vagyoni jogokkal. Ugyanakkor a 
filmelőállítók előadóművészektől vagy szerzői jogosultaktól átruházás vagy felhasználási szerződés útján 
törvény által közös jogkezelésbe nem utalt vagyoni jogokat szereznek, akkor e jogok gyakorlása céljából 
felléphet a független jogkezelő szervezet is.” Ezek alapján annak megjelölése a független jogkezelő 
feladatkörébe tartozik, hogy melyik filmelőállítóhoz tartozó filmalkotással kapcsolatban kezelhet megbízás 
alapján vagyoni jogokat. Ezért, amennyiben a filmelőállítókat képviselő független jogkezelő „jogdíjigényt 
próbál érvényesíteni valamely szállodával szemben, ezt csak akkor teheti sikerrel, ha bizonyítja, hogy a 
szálloda által hozzáférhetővé tett valamely programban szerepelnek filmek, amelyekkel kapcsolatban – 
ugyancsak bizonyíthatóan – jogosult konkrét jogosultak konkrét jogainak a kezelésére.” 
 

3. SZJSZT-20/2018. Zenei előadás kisjogos vagy nagyjogos jogosításának kérdései  
 
A Törvényszék által feltett kérdés arra vonatkozott, hogy a Testület nevében eljáró egyesszakértő adjon 
választ azzal kapcsolatban, hogy a vádlott által szervezett rendezvény kisjogos vagy nagyjogos előadásnak 
minősül-e. Az egyesszakértő a két jogosítási mód általános különbözőségeinek (különös tekintettel a 
koncert és a műsoros előadás során elhangzó zeneművek funkciójára) bemutatása során kifejtette, hogy 
„amennyiben […] a zene a cselekmény szerves részét képezi, vagyis az egyes zeneszámoknak dramaturgiai 
jelentősége van (a történetben, az előadásban meghatározó szerepe van a konkrétan ott elhangzó műnek), a 
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felhasználás nagyjogos. Ide tartozik az, amikor a táncjátékhoz, baletthez a koreográfiából fakadóan kötött 
zene kapcsolódik, és az is, amikor a zenei betét az egyébkénti mondanivalót illusztrálja, támasztja alá. 
Amikor a zene nem képezi a cselekmény részét (azaz behelyettesíthető is akár), vagy csupán háttérzenei 
funkciót tölt be, akkor az legfeljebb műsoros előadásnak minősül, így a kisjogos körbe tartozik.” A 
rendezvényhez kapcsolódó reklámanyag szövegének elemzése során az egyesszakértő arra az álláspontra 
jutott, hogy a szóban forgó előadás koncertnek felel meg, és kétséges az is, hogy az előadott zeneszámoktól 
elkülöníthetően megjelennek-e az előadáshoz kapcsolódó egyéb egyéni, eredeti jellegű elemek. A vádlott 
által tett nyilatkozat arra utal, hogy „nem nagyjogos, az eredeti zeneszámokat új alkotássá formáló műről 
van szó, hanem egy olyan válogatásról, amely a zeneműveket nem dolgozza át, nem keletkezik belőlük új 
alkotás.” 
 
 
V. Egyéb 
 
A Testület II. féléves munkáját nagyban meghatározta az a tény, hogy a Kormány 2051/2018. számú 
határozata értelmében 2018. június 20. napjától – visszavonásig – munkavégzésre irányuló új jogviszonyt a 
Testület működését biztosító SZTNH nem létesíthetett. A határozat értelmében új jogviszony létesítésnek 
minősül bármely olyan kinevezés, szerződés vagy egyéb megállapodás, amelynek alapján az adott szervvel 
2018. június 19. napján jogviszonyban nem álló személy 2018. június 19. napját követően – bármely 
kezdőidőponttal és bármely jellegű jogviszonyban – az adott szervvel munkavégzésre irányuló 
jogviszonyba kerülne. 
 
Az SZTNH külön felmentési kérelme alapján a Kormány 2101/2018. számú határozatában – az azonnali 
létszámzárlat elrendeléséről szóló 2051/2018. Korm. határozat végrehajtásával kapcsolatos egyes 
kérdésekről (IV.) – 2018 októberében hozzájárult ahhoz, hogy a Testület meg kösse a szakértői 
tevékenység ellátásához szükséges megbízási szerződéseket. A Testület ennek következtében 20018. 
június 20. és októbere között érdemi szakértői tevékenységet nem tudott végezni, így több ügy a               
4. negyedévre torlódott fel, vagy átcsúszott 2019-re. 
 
Budapest, 2019. június 24. 
 
 
 
Dr. Győri Erzsébet 
a Testület elnöke 
 
Mellékletek:  

1) A 2018. évben tartott elnökségi ülés jegyzőkönyve 
2) A megkeresések és megbízások listája  

 

     
 
A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet       
5. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a beszámolóval egyetértek. 
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Budapest, 2019. június 24. 
 
 

                                                                                             Pomázi Gyula 
                                                                           a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának  

                                                                                                          elnöke 
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A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 
közleménye 

 

 
A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület - eleget téve a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény 100.§-ban foglalt tájékoztatási kötelezettségének -, a 2018. évben a szerzői 
jogok védelmi idejének eltelte után az eredeti műalkotás tulajdonjogának műkereskedő közreműködésével 
történő visszterhes átruházására tekintettel beszedett járulékok felhasználásáról az alábbiak szerint számol 
be: 
 
A beszedett járulék összege (a kezelési költség levonása után):  nettó 33 375 281 - Ft 
 
 
Művészeti szervezetek támogatására: 
 
 Társadalmi szervezet neve Támogatás összege/Ft 
1. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1 000 000 - 
2. Magyar Fotóművészek Szövetsége 1 000 000 - 
3. Magyar Képzőművészek és Iparművészek 

Szövetsége 
1 000 000 - 

4. Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti 
Társaságok Szövetsége 

1 000 000 - 

 Összesen 4 000 000 - 
 
 
A HUNGART kismonográfia sorozat folytatására  

- 3 újabb kötet megjelentetésére, ezeknek az „ArtMarket Budapest”-en történő bemutatására, a 
korábbi kötetek újranyomására és újabb kötetek előkészítésére, valamint a kapcsolódó 
közvetett költégekre    26 037 753 - Ft 
/a kortárs vizuális művészek munkásságának bemutatása/ 

 
 
A HUNGART szociális feladatainak ellátására     3 337 528 - Ft  
/a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete képző-, ipar- és fotóművész tagjainak segélyezésére a 
MAOE-nak átutalva/ 

 
 

Összesen:       33 375 281 - F 
 
Budapest, 2019. június 28.  
 

Sárkány Győző  
elnök 
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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 
AZ AUDIOVIZUÁLIS ELŐADÁSOKRÓL SZÓLÓ PEKINGI SZERZŐDÉS 

 
Megerősítés a Kenyai Köztársaság részéről 

 
A Kenyai Köztársaság Kormánya 2019. november 15-én letétbe helyezte megerősítő okmányát a Pekingben 
2012. június 24-én aláírt, az audiovizuális előadásokról szóló Pekingi Szerződés vonatkozásában. 
 
A Peking Szerződés hatálybalépéséről a WIPO akkor küld értesítést, amikor a megerősítések, illetve a 
csatlakozások a Szerződés 26. cikkével összhangban elérik a megfelelő számot. 
 

 



SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK

Szabadalmi bejelentések közzététele

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A01K 83/02 (2006.01)

A01K 83/00 (2006.01)

A01K 83/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00270

 ( 22 )   2018.07.30.  

 ( 71 )   Vigh Kristóf, 2500 Esztergom, Zamárd út 11217/2. (HU)  

 ( 72 )   Vigh Kristóf, 2500 Esztergom, Zamárd út 11217/2. (HU)  

 ( 54 )  Önakadó elforduló horog

 ( 74 )   ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,, 1011 Budapest, Fő u. 19. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya önakadó horog főleg horgászati célokra, amelynek horogszára, íves horogteste és horoghegye

van, a horogszár pedig zsinór rögzítésére alkalmas horogvégben végződik. Jellegzetessége a találmánynak, hogy

a horogra egy azon elcsúszni képes legalább egy darab csúszógyűrű és/vagy a zsinórt feloldhatóan rögzítő

zsinór-rögzítő karika van felfűzve, a csúszógyűrűhöz a zsinór befogadására alkalmas zsinórvezető gyűrű van

hozzárendelve, a horog bármely pontján pedig a csúszógyűrű számára ideiglenes rögzítési pont van kiképezve.

  

 ( 51 ) A43B 5/02 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00162

 ( 22 )   2018.05.16.  

 ( 71 )   Oroszi László 65%, 2473 Vál, Kossuth Lajos u. 36. (HU)  

  Lantos Mihály István 35%, 1026 Budapest, Lepke u. 32. (HU)  

 ( 72 )   Oroszi László 65%, 2473 Vál, Kossuth Lajos u. 36. (HU)  

  Lantos Mihály István 35%, 1026 Budapest, Lepke u. 32. (HU)  

 ( 54 )  Labdakezelést segítő sávos mintázat sportcipőkhöz

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
Labdakezelést segítő sávos mintázat sportcipőkhöz, amely a sportcipő felsőrészének legalább az egyik, lövés

szempontjából elkülöníthető zónáján (14, 15, 16) van kialakítva, és tartalmaz egymás mellett elhelyezett terelő

sávokat (20), amelyek adott mértékben kiemelkednek a felsőrész alap felületéből (17) és olyan külső felületük

(18) van, aminek fokozott a labdához való tapadása az alapfelület (17) tapadásához képest, és a terelő sávok (20)

között terelő csatornák (21) vannak, és a terelő sávok (20) és a közöttük lévő terelő csatornák (21) közül legalább
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az egyiknek a szélessége a hossza mentén adott határok között folyamatosan változik és legalább négy terelő

sávból és a közöttük lévő három terelő csatornából (21) áll, ahol a terelő sávok (20) szélessége legalább 3 mm és

legfeljebb 20 mm, és magasságuk 0,4 mm és 3mm között van, és a terelő csatornák (21) szélessége 5 mm és 20

mm közé esik.

  

 ( 51 ) A43B 5/02 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00163

 ( 22 )   2018.05.16.  

 ( 71 )   Oroszi László 65%, 2473 Vál, Kossuth Lajos u. 36. (HU)  

  Lantos Mihály István 35%, 1026 Budapest, Lepke u. 32. (HU)  

 ( 72 )   Oroszi László 65%, 2473 Vál, Kossuth Lajos u. 36. (HU)  

  Lantos Mihály István 35%, 1026 Budapest, Lepke u. 32. (HU)  

 ( 54 )  Labdakezelést segítő mintázat sportcipőkhöz

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
Labdakezelést segítő mintázat sportcipőkhöz, amelynél a sportcipő felsőrészének lövő felülete több lövő zónára

osztható, és legalább az egyik lövő zónán a felsőrész alapfelületétől (21) elkülönülő, abból kiemelkedő külső

felülettel (22) rendelkező, egymástól közzel elválasztott terelőszigetek (20) vannak, amelyek hosszúkás,

rombuszoz vagy mandulához hasonló alakú idomok, amelyek középtengelyének (27) végein 45°-nál kisebb

szöget bezáró csúcsok (25, 26) vannak, a terelőszigetnek a középtengelyhez képest keresztirányban a

legszélesebb pontjait keresztirányú tengely (28) köti össze, és a csúcsokat (25, 26) és a keresztirányú tengely (28)

végeit egy-egy él (a1, a2 és b1, b2) köti össze, az egymással átellenes élek (a1, a2) és (b1, b2) egyenes vonalúak

vagy görbülettel rendelkeznek, de irányaik egymással párhuzamosak vagy csak kis szöget zárnak be, és a

szomszédos terelőszigetek (20) úgy vannak elrendezve, hogy azok egymáshoz képest a középtengelyeik

irányában eltoltan vannak elrendezve.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Szabadalmi bejelentések közzététele

P338



  

 ( 51 ) A61B 5/00 (2006.01)

C12N 5/00 (2006.01)

C12Q 1/00 (2006.01)

G01N 33/48 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00184

 ( 22 )   2018.05.30.  

 ( 71 )   MDQuest Kft., 6726 Szeged, Közép fasor 52. (HU)  

 ( 72 )   Toldi Gergely 20%, 1122 Budapest, Goldmark K. u. 17. (HU)  

  Filkor Kata 20%, 3100 Salgótarján, Bem út 8. (HU)  

  Szerémy Péter 20%, 6721 Szeged, Pusztaszeri u. 25. (HU)  

  Apjok András 20%, 6725 Szeged, Szivárvány u. 10/A (HU)  

  Szekanecz Zoltán 20%, 4028 Debrecen, Homok u. 74. (HU)  

 ( 54 )  Rheumatoid arthritis betegek biológiai terápiára adott válasz készségének becslése

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány diagnosztikai és terápia jellegű rheumatoid arthritis (RA) vonatkozásában. A találmány a betegek

biológiai terápiájának válaszkészségének előre jelzésére vonatkozik. Abban az esetben, ha a csDMARD kezelés

nem bizonyult megfelelőnek, a módszerrel (az MDR, és/vagy MRP1 funkcionális aktivitásának

meghatározásával) megállapítható, hogy a bDMARD terápia sikeres lesz-e. 

Tehát a találmány tárgy egy in vitro diagnosztikai eljárás, mellyel az sDMARD kezelést kapó RA betegek

bDMARD-ra adott válaszkészsége megjósolható a transzporterek és azok kompozitjának funkcionális

aktivitásából, ha a betegnek terápiaváltásra van szüksége. A találmányhoz továbbá kapcsolódik egy olyan

reagenskészlet használata is, mely segít a találmányban leírt diagnózis felállításában vagy predikcióban.

  

 ( 51 ) A63F 9/08 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00189

 ( 22 )   2018.06.04.  

 ( 71 )   dr. Postásy Csaba Pál 70%, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 1. (HU)  

  Halász István 30%, 1139 Budapest, Petneházy u. 25. 3/15. (HU)  

 ( 72 )   dr. Postásy Csaba Pál 70%, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 1. (HU)  

  Halász István 30%, 1139 Budapest, Petneházy u. 25. 3/15. (HU)  

 ( 54 )  Háromdimenziós transzlációs, keresztutas logikai játék

 ( 57 )
A találmány tárgya háromdimenziós transzlációs, keresztutas logikai játék, amelyben egy részben vagy egészben
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átlátszó térbeli kereszt formájú tartóvázban (6) három egymást térben elkerülő összekötő rúd (3) által mozgatható

elemek (1) és központi elemek (8) vannak elhelyezve, amelyek egymással a mozgatási pályák kereszteződésében

cserélődhetnek. A találmány tárgya továbbá a játék elemeinek (1) elem jelölései (2), központi elemeinek (8)

központi elem jelölése (5) is, melyek lehetnek átlátszó kis testekbe ágyazott színes geometriai formák. Így a játék

az elemek különböző elrendezésének a megtalálásával és/vagy az eredeti, kiindulási állapot helyreállításával a

kombinációs képességet és a térlátást nagymértékben fejleszti, miközben különleges vizuális élménnyel is

szolgál.

  

 ( 51 ) A63F 9/08 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00179

 ( 22 )   2018.05.28.  

 ( 71 )   Oravecz Zsolt 60%, 1146 Budapest, Dózsa György út 21. IV/27. (HU)  

  Oravecz András 40%, 1146 Budapest, Dózsa György út 21. IV/27. (HU)  

 ( 72 )   Oravecz Zsolt 60%, 1146 Budapest, Dózsa György út 21. IV/27. (HU)  

  Oravecz András 40%, 1146 Budapest, Dózsa György út 21. IV/27. (HU)  

 ( 54 )  Logikai játék

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya logikai játék, előnyösen táblás logikai játék, amelynek játékmezője és a játékmezőn

elhelyezhető játék elemei vannak. 

A találmány szerinti logikai játék jellemzője, hogy hogy játékmezője alap- (1) és fedőlapból (2) áll, ahol az

alaplapba (1) n darab páros számú sín (9, 10) található, amelynek minden irányban n*(n+2) darab soronként

mozgatható, játék elemet (29) befogadó tálcaelem (23) található, továbbá a tálcaelem (23) mozgatását és

pozicionálását segítő, ugyancsak síneken (12) mozgatható végzáróelemei (15) vannak, fedőlapja (2) az alaplap (1)

sínjeinek (9, 10) rendszeréhez igazodó kialakítású, a játékelemeket (29, 30, 33) befogadó nyílásokkal (4),

valamint a végzáróelemek (15) csapjait (17) megvezető nyílásokkal (5) van ellátva, játékelemei a fedőlap (2)

nyílásain (4) át az alaplap sínjein (7, 8, 9, 10) mozgatható tálcaelemeibe (23) juttatható bábuk (29); a fedőlap (2)

nyílásaiba (4) helyezhető, a már behelyezett bábukat (29) takaró sapka elemek (33) és a fedőlap (2) nyílásaiba (4)

helyezhető, az alaplap (1) adott pozíciójú tálcaelemek (23) mozgását blokkoló dugóelemek (30).
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B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B22F 3/105 (2006.01)

B33Y 10/00 (2015.01)

B33Y 30/00 (2015.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00205

 ( 22 )   2018.06.12.  

 ( 71 )   Al-Bohacen Kft., 1173 Budapest, Kaszáló u. 115. (HU)  

 ( 72 )   Turányi Péter Tamás, 1173 Budapest, Bélavár u. 131. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás és berendezés 3-dimenziós fémtárgy, különösen 3-dimenziós tömör fémtárgy előállítására

 ( 74 )   Kacsukpatent Kft., 1139 Budapest, Üteg utca 11/a. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás 3-dimenziós fémtárgy (100), különösen 3-dimenziós tömör fémtárgy (100)

előállítására, melynek során a fémtárgyat (100) egy vagy több, különböző anyagi minőségű, véggel (16')

rendelkező fémhuzal (16) felhasználásával, vákuumban állítják elő oly módon, hogy: 

- munkapultot (20) magában foglaló zárt munkateret (12) biztosítanak, 

- az egy vagy több fémhuzal (16) végét (16') a munkatérbe (12) helyezik, 

- a munkatérben (12) vákuumot hoznak létre, 

- a fémhuzal (16) végét (16') a munkapult (20) fölé helyezik, 

- a munkatérben (12) lézersugár (31) segítségével a fémhuzal (16) végét (16') megolvasztják, fémolvadék

egységet (17) hozva létre, és 

- a munkapulton (20) a folyamatosan megszilárduló fémolvadék egységekből (17), a munkapult (20) és a

fémhuzal (16) végének (16') egymáshoz képesti elmozdításával a munkapulttal (20) érintkező 3-dimenziós

fémtárgyat (100) építenek. 

A találmány tárgya még berendezés (10) különösen ilyen eljárás megvalósítására.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Szabadalmi bejelentések közzététele

P341



  

 ( 51 ) B60K 6/36 (2007.10)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00232

 ( 22 )   2018.06.28.  

 ( 71 )   TRIGON Electronica Fejlesztő és Szolgáltató Kft., 3102 Salgótarján, Füleki út 175. (HU)  

 ( 72 )   dr. Simonyi Sándor, 3102 Salgótarján, Baglyasalja, Petőfi u. 59. (HU)  

  Neve nem feltüntethető  

 ( 54 ) Eljárás az elektromotorok optimális hatásfokú üzemeltetéséhez két elektromotorból és többfokozatú

 sebességváltóból álló hajtáslánccal hajtott gépjárműveknél

 ( 74 )   Tóth-Szabó István, 1138 Budapest, Párkány u. 30. IX/56. (HU)  

 ( 57 )
A találmány olyan eljárásokra vonatkoznak, amelyek két elektromotorral hajtott gépjárműveknél alkalmazhatók,

ahol egy-egy elektromotorral (EM ; EM ) egy-egy különálló, egy közös kihajtásra dolgozó, egy előtéttengelyes
1 2

többfokozatú sebességváltó behajtó tengelyét vagy egy két előtéttengelyes többfokozatú sebességváltó (SV)

egy-egy előtéttengelyét (1; 2) hajtják meg. 

Az egyik találmány a meghajtás hatásfok-optimalizált vezérléséhez alkalmazható. A találmány szerint felveszik

az elektromotorok (EM ; EM ) hatásfok eloszlási görbéket is tartalmazó fordulatszám-nyomaték diagramját (M
1 2 1

(n ); M (n )), ezeket a sebességváltó vezérlőrendszerében (16) eltárolják, az elektromotorok (EM ; EM )
1 2 2 1 2

pillanatnyi fordulatszámából és a pillanatnyi áramfelvételéből meghatározzák az elektromotorok (EM ; EM )
1 2

pillanatnyi nyomatékát, az egyes elektromotorok (EM ; EM ) pillanatnyi nyomatéka és a pillanatnyi
1 2

fordulatszáma alapján a tárolt a fordulatszám-nyomatéki diagramokból (M (n ); M (n )) meghatározzák a
1 1 2 2

pillanatnyi hatásfokot, a két pillanatnyi hatásfokot összehasonlítják, és a jobb pillanatnyi hatásfokkal dolgozó

elektromotornak (EM ; EM ) adnak több áramot. 
1 2

A második találmány az áttétel-váltás vezérléséhez alkalmazható. Ezen találmány szerint felveszik az

elektromotorok (EM ; EM ) hatásfok eloszlási görbéket is tartalmazó fordulatszám/nyomaték diagramját (M (n
1 2 1 1

); M (n )), ezekből meghatározzák az adott elektromotornak (EM ; EM ) az előre kiválasztott legmagasabb
2 2 1 2

hatásfok tartományhoz (η ; η ) tartozó fordulatszám-tartományát (n -n n -n ), ezeket a sebességváltó
1max 2max 1a 1f; 2a 2f

vezérlőrendszerében (16) eltárolják, az egyes elektromotorok (EM ; EM ) pillanatnyi fordulatszáma (n ; n )
1 2 1 2

alapján folyamatosan ellenőrzik. Az egyes elektromotorok (EM ; EM ) fordulatszámának a tárolt, az adott
1 2

elektromotorra (EM ; EM ) jellemző maximális hatásfok tartományhoz tartozó fordulatszám-tartományhoz
1 2

viszonyított elhelyezkedését. Amennyiben bármelyik elektromotor (EM ; EM ) pillanatnyi fordulatszáma
1 2

nagyobb, mint a rá jellemző fordulatszám-tartomány felső határa, az adott elektromotorral (EM ; EM ) hajtott
1 2

sebességváltónál vagy előtéttengelynél (1; 2) a bekapcsolt áttétel (A, C, illetve B, D) kikapcsolására és ehhez

képest eggyel magasabb áttétel (A, C, illetve B, D) bekapcsolásra adnak utasítást. Amennyiben bármelyik

elektromotor (EM ; EM ) pillanatnyi fordulatszáma kisebb, mint a fordulatszám-tartomány alsó határa, az adott
1 2

elektromotorral (EM ; EM ) hajtott sebességváltónál vagy előtéttengelynél (1; 2) a bekapcsolt áttétel (A, C,
1 2

illetve B, D) kikapcsolására és ehhez képest eggyel alacsonyabb áttétel (A, C, illetve B, D) bekapcsolásra adnak

utasítást. 

Végül egy találmány ugyancsak az áttétel-váltás vezérléséhez alkalmazható. A találmány szerint felveszik az

elektromotorok (EM ; EM ) hatásfok eloszlási görbéket is tartalmazó fordulatszám/nyomaték diagramját (M (n
1 2 1 1

); M (n )), ezekből meghatározzák az adott elektromotornak (EM ; EM ) az előre kiválasztott legmagasabb
2 2 1 2

hatásfok tartományhoz (η ; η ) tartozó nyomaték-tartományát ( M -M ; M -M ), ezeket a
1max 2max 1a 1f 2a 2f

sebességváltó vezérlőrendszerében (16) eltárolják. Az egyes elektromotorok (EM ; EM ) pillanatnyi nyomatéka
1 2

(EM ; EM ) alapján folyamatosan ellenőrzik az egyes elektromotorok (EM ; EM ) nyomatékának a tárolt, az
1 2 1 2

adott elektromotorra (EM ; EM ) jellemző maximális hatásfok tartományhoz tartozó nyomaték-tartományhoz
1 2

viszonyított elhelyezkedését. Amennyiben bármelyik elektromotor (EM ; EM ) pillanatnyi nyomatéka nagyobb,
1 2

mint a rá jellemző nyomaték-tartomány felső határa, az adott elektromotorral (EM ; EM ) hajtott
1 2
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sebességváltónál vagy előtéttengelynél (1; 2) a bekapcsolt áttétel (A, C, illetve B, D) kikapcsolására és ehhez

képest eggyel alacsonyabb áttétel (A, C, illetve B, D) bekapcsolásra adnak utasítást.

  

 ( 51 ) B63C 9/08 (2006.01)

B63C 9/26 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00185

 ( 22 )   2018.06.01.  

 ( 71 )   Mucsi László, 8640 Fonyód, Szent István u. 77. (HU)  

 ( 72 )   Mucsi László, 8640 Fonyód, Szent István u. 77. (HU)  

 ( 54 )  Mentőpatkó vízimentéshez és hozzátartozó mentőkötél felszerelés

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
Mentőpatkó (10) vízimentéshez, amelynek két vége között egy mentendő személy (5) befogadására alkalmas ívelt

belső ürege van, és a mentőpatkón (10) egy a mentőkötél (3) végének a csatlakoztatására csatlakozó elem van

kialakítva, amit a mentőpatkó (10) testével mechanikailag összekapcsolt pánt (12) képez, és ez a mentőpatkónak a

legelején, középre szimmetrikusan, a belső üreggel átellenes külső szélénél van elhelyezve. A mentőpatkóval

együtt használható mentőkötél felszerelés tartalmaz egy merev, rúd alakú fogantyút (20), ennek két széléből

azonos irányban kinyúló két kötéltartó rudat (23, 24), a mentőkötél (3) másik vége a fogantyúhoz (20) van

rögzítve, és a mentőkötél (3) teljes hosszban a két kötéltartó rúd (23, 24) köré csévélhető.

  

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
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 ( 51 ) C02F 1/00 (2006.01)

B01J 8/00 (2006.01)

C02F 1/42 (2006.01)

C02F 1/58 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00213

 ( 22 )   2018.06.15.  

 ( 71 )   Megyesi Csaba Mihály, 4080 Hajdúnánás, Reviczky u. 4. (HU)  

 ( 72 )   Megyesi Csaba Mihály, 4080 Hajdúnánás, Reviczky u. 4. (HU)  

 ( 54 )  Arzén-tartalmú vizek tisztítására szolgáló adszorpciós töltet

 ( 57 )
A találmány tárgy mélységi vizek arzén-tartalmának megkötésére szolgáló, termikus granulálással előállított

adszorpciós töltet, amely 20-200 μm méret-tartományú zeolitot és 5-20 μm méret-tartományú vas(III)-hidroxidot,

és kívánt esetben kötőanyagot tartalmaz. 

A találmány tárgya továbbá az új, granulált adszorpciós töltet alkalmazása zárt, nyomás alatti tartályokban történő

arzén-eltávolítás céljára.

  

 ( 51 ) C02F 1/00 (2006.01)

B01D 61/00 (2006.01)

B01J 20/00 (2006.01)

C04B 38/00 (2006.01)

C10G 25/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00199

 ( 22 )   2018.06.11.  

 ( 71 )   Aqua-Filt Kft., 9400 Sopron, Faller Jenő u. 12. (HU)  

 ( 72 )   Dóka Gábor, 9400 Sopron, Sarudi u. 23. (HU)  

  Szabó László, 9422 Harka, Nyéki u. 33. (HU)  

 ( 54 )  Szűrőberendezés és eljárás vizes bázisú folyadékok diatomaföldes mikroszűréssel történő tisztításához

 ( 74 )   PATINORG Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya szűrőberendezés vizes bázisú folyadékok diatomaföldes mikroszűréssel történő tisztításához,

amely mikroszűrő-réteg (30) fogadására és megtartására alkalmas szűrőtestet (20), fogadótérrel (11) rendelkező
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alaptestet (10), valamint az alaptest (10) és a szűrőtest (20) befogadására alkalmas házat (1) tartalmaz, a

szűrőtestnek (20) a mikroszűrő-réteg (30) bemeneti oldalán (31) elhelyezkedő, és a mikroszűrő-réteggel (30)

áramlást megengedő kapcsolatban álló, a szűrőtest (20) belső burkolófelületével (22) határolt, a szűrendő vizes

bázisú folyadék (2) fogadására alkalmas tápláló ürege (21) van, míg az alaptest (10) a megszűrt vizes bázisú

folyadék (3) elvezetésére szolgáló legalább egy kivezető járattal (12) rendelkezik, az alaptest (10) belső határoló

felülete (13) és a szűrőtest (20) külső felülete (23) egymástól térközzel (T) van elválasztva, és a térközben (T) a

megszűrt vizes bázisú folyadék (3) áramlására szolgáló elvezető térrész (ET) van, a szűrőtest (20) tápláló ürege

(21) a szűrendő folyadéknak (2) a tápláló üregbe (21) juttatására alkalmas bevezető járattal (4) van

összeköttetésben, míg a bevezető járat (4) tápvezetékkel (5) van kapcsolatban, a berendezés a tápvezetékkel

és/vagy a bevezető járattal (4) és/vagy a tápláló üreggel (21) összeköttetésben álló legalább egy darab

nyomásérzékelő szervvel (41) rendelkezik, ahol a nyomásérzékelő szerv (41) vezérlő egységgel (40) van

információ-továbbításra alkalmas összeköttetésben, a vezérlőegység (40) pedig a szűrendő vizes bázisú

folyadéknak (2) a bevezető járatba (4) juttatását befolyásoló szabályzó szervvel (42) van kapcsolatban. 

A szűrőberendezés jellegzetessége, hogy a szűrőtest (20) mikroszűrő-rétegét (30), annak teljes száraz anyagára

vonatkoztatva 50-95% diatomaföld és 5-50% cellulóz és 5-50% perlit és/vagy 5-50% zeolit és/vagy 5-50% aktív

szén és/vagy 1-5% SiO  tartalmú szilárd szemcsék keveréke alkotja. 
2

A találmány tárgya még eljárás vizes bázisú folyadékok diatomaföldes mikroszűréssel történő tisztítására,

amelynek során szűrőberendezés szűrőtestén (20) szűrendő vizes bázisú folyadék (2) áramlási irányának

megfelelő irányból diatomaföldet tartalmazó folyadékot áramoltatnak keresztül, és a szűrőtest (20) ezen a

felületen mikroszűrő-réteget (30) hoznak létre, ezt követően a szűrendő vizes bázisú folyadékot (2) a létrehozott

mikroszürő-rétegen (30) vezetik keresztül, és a megszűrt vizes bázisú folyadékot (3) így állítják elő. 

Az eljárás jellegzetessége, hogy a szűrőtest (20) mikroszűrő-rétegének (30) előállításához, annak teljes száraz

anyagára vonatkoztatva 50-95% diatomaföldet és 5-50% cellulózt és 5-50% perlitet és/vagy 5-50% zeolitot

és/vagy 5-50% aktív szenet és/vagy 1-5% SiO  tartalmú szilárd szemcséket kevernek össze, és a folyadék
2

segítségével ezen keveréket juttatják a szűrőtestre (20), a mikroszűrő-réteg (30) felépítését követően a szűrendő

vizes bázisú folyadékot (2) átáramoltatják a szűrő test (20) mikroszűrő-rétegén (30) miközben a szűrőberendezés

szűrőellenállását mérik, és a szűrési folyamatot a szűrőellenállás 5 bar-ra történő növekedéséig folytatják, az 5

bar-os szűrőellenállás elérésekor a szűrendő vizes bázisú folyadék betáplálását megszakítják, a szűrőtest (20)

befogadására alkalmas alaptest (10) fogadóteréből (11) a szűrendő vizes bázisú folyadékot (2) légnemű közeg

befúvásával kiszorítják, a használt mikroszűrő-réteget (30) a szűrőtestről (20) eltávolítják, a szűrést pedig új

mikroszűrő-réteg (30) felépítésével folytatják.

  

 ( 51 ) C09K 3/18 (2006.01)

B05D 3/00 (2006.01)

B05D 5/02 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00195
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 ( 22 )   2018.06.07.  

 ( 71 )   Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (HU)  

 ( 72 )   dr. Janovák László 50%, 6727 Szeged, Irinyi u. 10. (HU)  

  dr. Dékány Imre 20%, 6720 Szeged, Nemestakács u. 10. (HU)  

  Deák Ágota 10%, 6724 Szeged, Klapka tér 5/8. (HU)  

  Varga Norbert 10%, 5940 Tótkomlós, Kórház u. 10. (HU)  

  Mérai László 10%, 6800 Hódmezővásárhely, Lázár u. 3/b fszt. 2. (HU)  

 ( 54 ) Készítmény és eljárás szuperhidrofób és fotokatalitikus hatással rendelkező bifunkciós vékonyrétegek

 kialakítására

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya készítmény egy szubsztrátumon szuperhidrofób és fotokatalitikus hatással rendelkező

bifunkciós vékony réteg kialakítására, amely tartalmazza az alábbi komponenseket: 

(A) látható fényben aktiválható félvezető fotokatalizátor részecskék, 

(B) kis felületi energiával rendelkező polimer hordozóanyag és 

(C) oldószer/diszpergáló közeg. 

A találmány tárgya továbbá eljárás egy szubsztrátumon szuperhidrofób és fotokatalitikus hatással rendelkező

bifunkciós vékony réteg kialakítására a találmány szerinti készítmény alkalmazásával, valamint az ilyen vékony

réteggel bevont szubsztrátum.

  

 ( 51 ) C12N 15/63 (2006.01)

C12N 15/70 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00180

 ( 22 )   2018.05.29.  

 ( 71 )   Sturm Ádám, 1148 Budapest, Angol utca 25. fszt. 3/A. (HU)  

  dr. Vellai Tibor, 1125 Budapest, Mátyás király u. 38/C/1. (HU)  

 ( 72 )   Sturm Ádám, 1148 Budapest, Angol utca 25. fszt. 3/A. (HU)  

  dr. Vellai Tibor, 1125 Budapest, Mátyás király u. 38/C/1. (HU)  

 ( 54 ) Eljárás hozzáadott enzim nélkül kivitelezett molekuláris klónozásra, valamint az ehhez alkalmazható

 szekvenciák

 ( 57 )
A találmány tárgya egy olyan új molekuláris klónozási eljárás, amely során egy választott DNS fragmentumot

(klónozandó DNS szakasz vagy másképpen „inszert”) hozzáadott restrikciós endonukleáz, ligáz, DNS polimeráz,

5' exonukleáz vagy egyéb enzim használata nélkül juttatnak be egy adott DNS vektorba. 

Közelebbről a találmány egy új molekuláris klónozási eljárás, ahol egy adott célszekvenciára specifikus homológ

karokat tartalmazó inszert DNS fragmentumot juttatnak be egy választott, homológ célszekvenciát és Cas9

felismerőhelyet tartalmazó DNS vektorba (leggyakrabban plazmid DNS) kompetens, Cas9 nukleázt és Cas9

felismerőhely-specifikus RNS-t (vezető RNS vagy guideRNS vagy gRNS) expresszáló baktérium

(leggyakrabban: Escherichia coli-E. coli) sejtben.

  

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E01B 3/28 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00227

 ( 22 )   2018.06.27.  
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 ( 71 )   Csépke Róbert 34%, 8172 Balatonakarattya, Attila u. 4. (HU)  

  Mártonffy István 33%, 1185 Budapest, Szerencse u. 11. (HU)  

  Szórád Tamás 17%, 6000 Kecskemét, Daróczi köz 5. (HU)  

  Csupor János 16%, 6000 Kecskemét, Pusztaszer u. 3. (HU)  

 ( 72 )   Csépke Róbert 34%, 8172 Balatonakarattya, Attila u. 4. (HU)  

  Mártonffy István 33%, 1185 Budapest, Szerencse u. 11. (HU)  

  Szórád Tamás 17%, 6000 Kecskemét, Daróczi köz 5. (HU)  

  Csupor János 16%, 6000 Kecskemét, Pusztaszer u. 3. (HU)  

 ( 54 )  Keresztalj

 ( 74 )   Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b (HU)  

 ( 57 )
A találmány keresztalj, amely rendelkezik keresztalj-testtel (10), és a keresztaljtestnek (10) van felső oldala (15)

és a felső oldallal (15) átellenes alsó oldala, valamint a felső oldalon (15) előirányzott sínfektetési

sávtartományok vannak, és az egyes előirányzott sínfektetési sávtartományokhoz azokkal átfedő, egy-egy

sínlerögzítéshez (18) alkalmazható legalább két előirányzott felfekvési tartomány tartozik. A keresztalj-testben

(10) egyazon előirányzott sínfektetési sávtartományhoz tartozó szomszédos előirányzott felfekvési tartományok

között elhelyezkedő, egy vagy több előirányzott sínfektetési sávtartományon mindkét oldalirányban túlnyúló, a

keresztalj-test (10) által körülvett, a keresztalj-test (10) felső oldalát (15) és alsó oldalát összekötő átmenőnyílás

(14) van kialakítva.

  

 ( 51 ) E04B 5/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00061

 ( 22 )   2019.02.27.  

 ( 71 )   Velősy András Béla, 2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 160/A. (HU)  

 ( 72 )   Velősy András Béla, 2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 160/A. (HU)  

 ( 54 )  Szerkezeti felületvizsgáló berendezés

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány szerinti szerkezeti felületvizsgáló berendezés (10), tartalmaz egy mozgatható dokkoló egységet (12);

és legalább egy, szenzorokkal ellátott, önjáró vizsgáló egységet, amely egy szerkezeti felület felszíni és

anyagszerkezeti jellemzőiről előre meghatározott mintavételi pontossággal adatok gyűjtésére alkalmasan van

kiképezve és saját energiaforrással (31a) van ellátva. A dokkoló egységnek (12) és a legalább egy vizsgáló

egységnek egymáshoz illeszkedő és egymáshoz stabilan rögzíthető dokkolófelülete van, ahol az egyes

dokkolófelületeken legalább a vizsgáló egység energiával való ellátására szolgáló eszközök vannak elrendezve.
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F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F22B 1/00 (2006.01)

C10L 3/00 (2006.01)

C12M 1/00 (2006.01)

C12N 1/00 (2006.01)

F23G 7/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00181

 ( 22 )   2018.05.29.  

 ( 71 )   Dr. Mizsey Péter 30%, 1116 Budapest, Ózdi utca 17 (HU)  

  Fózer Dániel 70%, 1024 Budapest, Lövőház utca 26 (HU)  

 ( 72 )   Dr. Mizsey Péter 30%, 1116 Budapest, Ózdi utca 17 (HU)  

  Fózer Dániel 70%, 1024 Budapest, Lövőház utca 26 (HU)  

 ( 54 )  Eljárás elektromos energia mikroalga biomassza termokémia átalakításán keresztül történő tárolására

 ( 57 )
Az eljárásban a megújuló elektromos energiatárolási folyamatlánc az 1. ábrán bemutatott úton valósul meg. Első

lépésben megtermelik a mikroalga biomasszát arra alkalmas zárt fotobioreaktorokban vagy nyitott medencékben

(2), ahol biztosítják a tenyésztéshez szükséges tápközeg és inokulum (1) rendelkezésre állását. A fermentált

algaszuszpenziót ezt követően centrifugával (3) koncentrálják és a szuszpenzió szárazanyag-tartalmát 5-25 m/m%

közötti értékre állítják be. A koncentrált algaszuszpenziót alapanyagként használják a hidrotermális elgázosítás

(4) műveletben. A hidrotermális elgázosításnál használt elektromos kemence és a tenyésztéshez használt

mesterséges megvilágítás elektromos energia igényét a nap-, és szélerőművek (6) által termelt elektromos

energiával (7) biztosítják. A hidrotermális elgázosítás (4) során legalább 700 °C belső hőmérsékleten és 230 bar

nyomáson H , CH , CO , CO, C H  és C H  tartalmú biogázt (5) állítanak elő. A biogázból a metánt
2 4 2 2 4 2 6

elszeparálják (8) majd ezt követően az elszeparált magas metán tartalmú áramot komprimálás (9) után arra

alkalmas földgáz tárolókban (10) elhelyezik. A fogyasztók elektromos energia igényének megfelelően a metánt

kombinált ciklusú gázturbinában égetik el (11) ahol generátorok segítségével elektromos áramot (12) állítanak

elő. A metán elégetésekor keletkező szén-dioxidot (13) a mikroalga tenyésztésnél felhasználják.
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 ( 51 ) F24C 7/06 (2006.01)

F24C 7/04 (2006.01)

F24C 7/08 (2006.01)

F24D 19/10 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00186

 ( 22 )   2018.06.01.  

 ( 71 )   Miklósi Ádám József 50%, 4600 Kisvárda, Kákástó út 5. (HU)  

  Fekete Dániel 50%, 9400 Sopron, Bezerédj utca 10 (HU)  

 ( 72 )   Miklósi Ádám József 50%, 4600 Kisvárda, Kákástó út 5. (HU)  

  Fekete Dániel 50%, 9400 Sopron, Bezerédj utca 10 (HU)  

 ( 54 )  Kettő vagy több fűtőpanelt félkörbe illetve körbe rendező infravörös sugárzást használó fűtőtest

 ( 57 )
A találmány egy olyan fűtőtest amely félkörbe vagy körbe rendezett infravörös sugárzást használó kettő vagy

több fűtőpanelt (1) használ amelyben minden fűtőpanel (1) külön vezérlőáramkörhöz (4) csatlakozik. A találmány

lényege, hogy azonos fűtőtest esetén alkalmazott kettő vagy több fűtőpanelt (1) félkörbe illetve körbe rendezve a

fűtés iránya megadható. A félkörbe illetve körbe elrendezett fűtőpanelek (1) egymástól független

vezérlőáramkörhöz (4) csatlakoznak, a fűtési teljesítmény fűtőpanelenként (1) szabályozott.
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G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01N 17/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00206

 ( 22 )   2018.06.12.  

 ( 71 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Rt., 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. (HU)

  

 ( 72 )   Kovács Imre 80%, 2462 Martonvásár, Széchenyi u. 46. (HU)  

  Koronkai István 20%, 2454 Iváncsa, Ady E. u. 19. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás korróziós szonda összeállítására és laboratóriumi méretű csőreaktorba helyezésére

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
Korróziós szonda összeállítására és laboratóriumi méretű csőreaktorba helyezésére vonatkozó eljárás során

legalább egy kupont (4) eltávolítható módon a szonda gyűrű alakú tartóelemeire (3) erősítik, ahol a kuponokat (4)

a tartóelemekhez (3) kapcsoló tartócsapok (9) belső végének a csőreaktor hossztengelyében húzódó védőcső

tájolóelemmel (2) érintkeztetik, hogy meggátolják az összeállított szonda elrendezés oldalirányú káros

elmozdulását a csőreaktorban. 

A szonda elrendezés csőreaktorba helyezésének megkönnyítésére a kuponokat (4) végeik tartományában

átmenetileg egymáshoz erősítik olyan rögzítőelemekkel (11), amelyek szén-hidrogén tartalmú anyaga a kémiai

környezetben amúgy is jelen van, és a csőreaktor működése során a reaktánsokkal együtt távozik, ilyen

tulajdonságúak például a hosszú szénláncú, C14-C30 paraffinok. Az így rögzített szonda elrendezést a csőreaktor

felső végén keresztül ráhúzzák a 2 tájolóelemre és a függőleges helyzetű csőreaktorba vezetik, úgy, hogy a

behelyezett szonda elrendezés egyetlen kuponja (4) se érintkezzen egymással és/vagy a csőreaktor valamely

szerkezeti részével, és a csőreaktorba előzőleg betöltött töltőanyagra (5) vagy katalizátorra (6).

  

 ( 51 ) G01N 21/82 (2006.01)

C01B 9/06 (2006.01)

C01G 3/04 (2006.01)

C01G 7/00 (2006.01)

G01N 33/50 (2006.01)

G01N 33/84 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00212

 ( 22 )   2018.06.15.  

 ( 71 )   IOI Auranae Kft., 1068 Budapest, Városligeti fasor 34-36. (HU)  
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 ( 72 )   dr. Köntös Zoltán, 1112 Budapest, Nevegy u. 16. fszt. 1. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás és készlet jodidionok gyors és olcsó kimutatására vizes oldatokban

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás és készlet jodidionok meghatározására vizes oldatban, ahol az eljárás a következő

lépéseket tartalmazza: 

a) biztosítanak egy folyadék mintát, amelynek a jodidion koncentrációját meg kívánják határozni, 

b) a folyadék mintához jodidionnal normál körülmények között szelektíven csapadékot képező megfelelően

megválasztott koncentrációjú, legalább egy csepp fémion vizes oldatát adják, 

c) a folyadék mintát összerázzák és 1-5 percet, előnyösen 3 percet várnak, 

d) a b) lépést addig ismételik, amíg a vizsgálandó oldatban szemmel láthatóan megindul a csapadékképződés, 

e) feljegyzik a cseppek számát, és 

f) meghatározzák a jodidionok mennyiségét a cseppek száma alapján.

  

 ( 51 ) G02F 1/01 (2006.01)

G05D 25/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00222

 ( 22 )   2018.06.25.  

 ( 71 )   HungaroLux Light Kft., 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 62. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Major Csaba Ferenc 100%, 3300 Eger, Gorové László utca 18. (HU)  

 ( 54 )  Nagy numerikus apertúrával rendelkező optikai összeállítások, elsősorban fényszórókhoz

 ( 74 )   DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya optikai összeállítás (10), amely tartalmaz legalább egy első lencsét (11) fényterjedési irányban

fénytörő első felülettel (11a) és fényterjedési irányban egy a fénytörő első felület (11a) előtt lévő valós

fókuszponttal (f), fényterjedési irányban az első lencsét (11) követően elrendezett legalább egy második lencsét

(12), a második lencsének (12) fényterjedési irányban fénytörő első felülete (12a) és fénytörő második felülete

(12b) van, ahol az első lencse (11) és a második lencse (12) közös optikai tengellyel (O) rendelkeznek, valamint

fényforrást (L) az optikai tengelyen (O) elrendezve. 

A találmány szerinti optikai összeállítás (10) lényege, hogy az első lencséből (11) és a második lencse (12)

legalább első felületéből (12a) képzett optikai rendszer nagy numerikus apertúrával (NA) rendelkező optikai

rendszer, melynek effektív fókuszpontja (F) az első lencse (11) fókuszpontja (f) és az első lencse (11) fénytörő

első felülete (11a) között van, a fényforrás (L) egy az optikai tengely (O) mentén terjedő és az effektív

fókuszpontra (F) centrált intervallumban van elrendezve, továbbá az optikai rendszer numerikus apertúrája

kielégíti az 0,35<NA<1,7 feltételt.
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 ( 51 ) G06T 17/30 (2006.01)

G06T 17/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00219

 ( 22 )   2018.06.26.  

 ( 71 )   OPTEN Informatikai Kft., 1147 Budapest, Telepes utca 4. (HU)  

 ( 72 )   dr. Csorbai Hajnalka, 1025 Budapest, Ruthén út 16. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás képadat feldolgozására 2D vagy 3D felületi vizualizációhoz

 ( 74 )   Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, 1012 Budapest, Logodi u. 5-7. (HU)  

 ( 57 )
2D vagy 3D felületi vizualizációhoz kapott és egy tárolóeszközbe bevitt diszkrét képadat paramétereket

feldolgozó eljárás során az egy adatbeviteli eszközzel 2D vagy 3D módon megjelenítendő adatot a

tárolóeszközből egy feldolgozóeszközbe mozgatják és abban egy előre rögzített feldolgozási műveletek közül

kiválasztott feldolgozási művelettel társítják, amellyel a kívánt ábrázoláshoz igazodó közbenső paraméter

értékeket számítanak ki, a feldolgozott adatot átmeneti tárba mozgatják, ahonnan egy további

feldolgozóeszközhöz továbbítják, és azzal a kiválasztott 2D vagy 3D vizualizáció által meghatározott módon

feldolgozzák, majd egy megjelenítőeszközhöz továbbítják, és azon egy vagy több felhasználó számára vizuálisan

hozzáférhetővé teszik. 

A kívánt ábrázoláshoz igazodó közbenső paraméter értékeket csoportosítottan és a tárolóeszközbe bevitt diszkrét

paraméter halmaztól elkülöníthető módon mozgatjuk az átmeneti tárba, és feldolgozásuk során egy-egy értékpár

vonatkozásában az egyedi jellemző tekintetében a halmaz két, alsó-, illetve felső korlátot jelentő szélsőértéke

közötti közbenső paraméter értéket interpolációs eljárással a halmazban lévő egyedi jellemző paraméterek közötti

értékek közé illesztik, ahol a közbenső paraméter értékek révén az alkalmazott interpolációs eljárástól függetlenül

pszeudovéletlen eljárással entitásokat állítanak elő, amelyeket a megjelenítőeszközön a kapott paraméterekkel

együttesen jelenítenek meg a kívánt vizuális hatás előállítására.

  

H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

 ( 51 ) H04N 7/15 (2006.01)

H04N 7/14 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00193

 ( 22 )   2018.06.06.  

 ( 71 )   Vivien Solutions Kft., 1054 Budapest, Báthory u. 20 2/2. (HU)  

 ( 72 )   David Brian Blunck, 1054 Budapest, Báthory u. 20. 2. em. 2. (HU)  

 ( 54 ) Rendszer egymástól távol lévő személyek közötti vizuális kollaboráció, különösen virtuális ügyfélszolgálat

 biztosítására, valamint eljárás vizuális kollaboráció, különösen virtuális ügyfélszolgálat létrehozására

 ( 74 )   KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 11/a. (HU)  

 ( 57 )
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A találmány tárgya rendszer (100) egymástól távol lévő személyek közötti vizuális kollaboráció, különösen

virtuális ügyfélszolgálat létrehozására, amely rendszer kép és hangrögzítő eszközökkel ellátott első végpontot

(10a), és azzal adatkommunikációs csatornán keresztül összekapcsolt második végpontot (10b) tartalmaz,

melynek lényege, hogy az első végpont (10a) első projektért (24a), dokumentum kamerát (26a), első arckamerát

(28a), az első arckamera (28a) előtt ferdén elrendezett első féligáteresztő tükröt (22a), az első féligáteresztő

tükrön (22a) tükröződő első képernyőt (30a), első mikrofont (31a) és hangszórót (32a), valamint első informatikai

egységet (35a) tartalmaz; a második végpont (10b) pedig második arckamerát (28b), a második arckamera (28b)

előtt ferdén elrendezett második féligáteresztő tükröt (22b), a második féligáteresztő tükör (22b) felületén

tükröződő második képernyővel (30b) rendelkező megjelenítő rendszert (29), valamint az első informatikai

egységgel (35a) adatkommunikációs csatornán (11) keresztül összekapcsolt, a második arckamerával (28b), a

megjelenítő rendszerrel (29), a második mikrofonnal (31b) és második hangszóróval (32b) adatátviteli

kapcsolatban álló második informatikai egységet (35b) tartalmaz. 

A találmány tárgya még eljárás vizuális kollaboráció, különösen virtuális ügyfélszolgálat létrehozására egymástól

távol lévő, legalább egy helyi és legalább egy távoli személy között.

  

 ( 51 ) H05K 7/20 (2006.01)

H05K 5/06 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 18 00187

 ( 22 )   2018.06.01.  

 ( 71 )   Kovács Róbert-Jenő 70%, 400441 Kolozsvár, Ariesului 50 (RO)  

  Kovács Jenő-Zoltán 30%, 400441 Kolozsvár, Ariesului 50 (RO)  

 ( 72 )   Kovács Róbert-Jenő 70%, 400441 Kolozsvár, Ariesului 50 (RO)  

  Kovács Jenő-Zoltán 30%, 400441 Kolozsvár, Ariesului 50 (RO)  

 ( 54 )  IOC(A) hűtési rendszer

 ( 74 )   Kovács Róbert-Jenő, 400441 Kolozsvár, Ariesului 50 (RO)  

 ( 57 )
A IOC(A) hűtési rendszer elektromos áramkörök hűtését végző rendszer, amely a számítógépek és bármely más

elektromos áramkörök hűtését oldja meg. 

Számítógép, vagy bármely más elektromos áramkör hőt termelő (melegedő) áramköre a műszerházban (5)

(műszerdobozban) létező elektromosan szigetelő hűtőfolyadékba (4) (transzformátorolajba, vagy bármely más

elektromosan szigetelő folyadékba) van merítve, elvezetve a keletkezett hőmennyiséget a műszerház (5)

(műszerdoboz) külső falaihoz, amely majd saját hősugárzása által a külső környezetbe sugározza az idejuttatott

hőmennyiséget. 

Nagyobb hűtési hatásfok érdekében, a hőt termelő felületekről elvezetendő, hő áramlási sebességének növelése
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érdekében, a hűtőfolyadék (4) felső részén levő levegőrétegből (10) előállított levegőbuborékok (9) áramlanak át

a hűtőfolyadékon (4) keresztül, egy levegőpumpa (7) segítségével, majd ismét visszatérnek a hűtőfolyadék (4)

felső részén levő levegőrétegbe (10).

  

A rovat 23 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott szabadalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A01K 57/00 (2006.01)

G01S 13/75 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.034 2019.10.04.

 ( 21 )  P 16 00600

 ( 22 )  2016.10.27.

 ( 40 )  2018.05.02

 ( 73 )  Tóthpál Renáta, 5836 Dombegyház, Szabadság u. 76. (HU)

 ifj. Tóthpál Béla, 5836 Dombegyház, Szabadság u. 76. (HU)

 ( 72 )  Tóthpál Renáta, 5836 Dombegyház, Szabadság u. 76. (HU)

 ifj. Tóthpál Béla, 5836 Dombegyház, Szabadság u. 76. (HU)

 ( 54 )  Helyzetfelismerő rendszer méhanya kaptáron belüli helyzetének észlelésére

 ( 51 ) A61K 9/19 (2006.01)

A61K 31/343 (2006.01)

A61K 31/5575 (2006.01)

C07C405/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.031 2019.10.07.

 ( 21 )  P 16 00211

 ( 22 )  2016.03.23.

 ( 40 )  2017.09.28

 ( 73 )  Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., 1045 Budapest, Tó u. 1-5. (HU)

 ( 72 )  Hortobágyi Irén 25%, 1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 114. 6/16. (HU)

 Dr. Kardos Zsuzsanna 25%, 1132 Budapest, Visegrádi u. 80/B. (HU)

 Lászlófi István 25%, 4320 Nagykálló, Damjanich út 30. (HU)

 Molnár József 14%, 2051 Biatorbágy, Gábor Áron u. 43. (HU)

 Takács László 6%, 1211 Budapest, Ady Endre u. 12. II/8. (HU)

 Tormási Róbertné 5%, 1151 Budapest, Szlacsányi F. u. 58. (HU)

 ( 54 )  Megnövelt stabilitású epoprostenol nátrium és eljárás előállítására

 ( 74 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

 ( 51 ) A61K 9/24 (2006.01)

A61K 31/397 (2006.01)

A61K 31/495 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.036 2019.10.10.

 ( 21 )  P 13 00564

 ( 22 )  2013.09.30.

 ( 40 )  2015.04.28

 ( 73 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. (HU)

 ( 72 )  dr. Fehér András 35%, 1143 Budapest, Besnyői u. 7-9. (HU)

 dr. Zsigmond Zsolt 15%, 2234 Maglód, Mátyás király u. 67. (HU)
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 dr. Ujfalussy György 15%, 1028 Budapest, Dózsa György u. 13. (HU)

 dr. Tonka-Nagy Péter 12.5%, 1171 Budapest, Ököl u. 4/B (HU)

 dr. Orbán Ádám 12.5%, 1141 Budapest, Szederkény u. 5. (HU)

 Agyagos Mónika 10%, 1104 Budapest, Lavotta u. 11. 7/27. (HU)

 ( 54 ) Koleszterin bioszintézis gátló hatóanyagot és koleszterin abszorpciót gátló hatóanyagot tartalmazó

 kombinációs gyógyszerkészítmény

 ( 51 ) A61K 31/606 (2006.01)

A61K 9/32 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.030 2019.10.07.

 ( 21 )  P 04 02230

 ( 22 )  2001.11.23.

 ( 40 )  2005.02.28

 ( 73 )  Warner Chilcott Company, LLC, 00738 Fajardo;Puerto Rico, Union Street, KMI.1 (US)

 ( 72 )  Dittmar, Gregory Paul, NY 13815 Norwich, 196 Grayson Drive (US)

 Amante, Joseph Michael, NY 13815 Norwich, 128 Randall Avenue (US)

 Cronk, Tony Ryan, IN 46545 Mishawaka, 323 Runaway Bay Circle, Apt. 1C (US)

 Newby, Daniel Gary, NY 13843 South New Berlin, 432 Sheff Road (US)

 ( 54 )  Többszörös bevonattal ellátott gyógyszer dózisforma

 ( 86 )  US0143893

 ( 87 )  03045356

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 51 ) A61K 38/38 (2006.01)

A61K 31/00 (2006.01)

C01G 19/06 (2006.01)

C07K 14/765 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.003 2019.11.04.

 ( 21 )  P 12 00498

 ( 22 )  2012.08.30.

 ( 40 )  2014.03.28

 ( 73 )  Radiopharmacy Laboratórium Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2. (HU)

 ( 72 )  dr. Jánoki Győző, 2030 Érd, Szamos u. 10-12. (HU)

 Jánoki Gergely, 2040 Budaörs, Gyár u. 2. (HU)

 ( 54 )  Eljárás a nyirokkeringés vizsgálatára alkalmas liofilizált nanoméretű fehérje szuszpenzió előállítására

 ( 74 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, 1024 Budapest, Margit krt. 73. (HU)

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B60L 5/12 (2006.01)

B60L 5/08 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.035 2019.10.09.

 ( 21 )  P 12 00335

 ( 22 )  2012.06.01.

 ( 40 )  2013.12.30
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 ( 73 )  Faiveley Transport Lekov a.s., 336 01 Blovice, Jirotova 375. (CZ)

 ( 72 )  Miroslav Dolák, 336 01 Blovice, Americká 31. (CZ)

 ( 54 )  Berendezés felsővezetéki áramszedő rúd helyzetének állítására

 ( 30 ) CZ 2011-629 2011.07.11 CZ

 ( 74 )  Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C07B 57/00 (2006.01)

C07B 41/08 (2006.01)

C07B 41/12 (2006.01)

C07B 53/00 (2006.01)

C07C 51/09 (2006.01)

C07C 57/18 (2006.01)

C07C 69/606 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.033 2019.10.07.

 ( 21 )  P 16 00204

 ( 22 )  2016.03.22.

 ( 40 )  2017.09.28

 ( 73 )  Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., 1045 Budapest, Tó u. 1-5 (HU)

 ( 72 )  Hortobágyi Irén 25%, 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 114 6/16. (HU)

 Dr. Kardos Zsuzsanna 25%, 1132 Budapest, Visegrádi u. 80/B. (HU)

 Lászlófi István 25%, 4320 Nagykálló, Damjanich út 30. (HU)

 Molnár József 14%, 2051 Biatorbágy, Gábor Áron u. 43. (HU)

 Takács László 6%, 1211 Budapest, Ady Endre u. 12. II/8. (HU)

 Dr. Bán Tamás 5%, 1223 Budapest, Tűzliliom u. 23. (HU)

 ( 54 ) Eljárás 3-as kötést tartalmazó optikailag aktív karbonsavak, karbonsav sók és karbonsav származékok

 előállítására

 ( 74 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01N 1/24 (2006.01)

A01N 1/02 (2006.01)

G01F 1/34 (2006.01)

G01N 1/00 (2006.01)

G01N 1/20 (2006.01)

G01N 1/22 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.032 2019.10.07.

 ( 21 )  P 14 00292

 ( 22 )  2014.06.11.

 ( 40 )  2015.12.28

 ( 73 )  Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (HU)

 ( 72 )  Dr. Farsang Andrea 40%, 6728 Szeged, Alkotmány utca 22. (HU)
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 Dr. Barta Károly 15%, 6723 Szeged, Hóbiárt basa utca 14-16. (HU)

 Dr. Szatmári József 10%, 6722 Deszk, Árpád utca 9. (HU)

 Tiszlavicz Ádám 15%, 6900 Makó, Szegedi utca 43. (HU)

 Bartus Máté 10%, 6723 Szeged, Lomnici utca 1. V/17. (HU)

 Pető Mihály 10%, 6721 Szeged, József A. sgt. 7. (HU)

 ( 54 )  Berendezés és mérési elrendezés szálló talajanyag csapdázására

 ( 74 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

 ( 51 ) G01N 33/48 (2006.01)

C12N 5/073 (2010.01)

C12Q 1/68 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.037 2019.11.04.

 ( 21 )  P 15 00579

 ( 22 )  2015.11.27.

 ( 40 )  2017.05.29

 ( 73 )  Pécsi Tudományegyetem 66%, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. (HU)

 Semmelweis Egyetem 34%, 1085 Budapest, Üllői út 26. (HU)

 ( 72 )  Dr. Pállinger Éva 29%, 1048 Budapest, Járműtelep u. 17. (HU)

 Dr. Szekeres Júlia 29%, 7626 Pécs, Lenke u. 4. (HU)

 Dr. Bognár Zoltán 16%, 7625 Pécs, Surányi Miklós u. 14. (HU)

 Gödöny Krisztina 6%, 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 62/1. (HU)

 Dr. Bódis József 15%, 7635 Pécs, Bálicsi út 77. (HU)

 Dr. Buzás Edit Irén 5%, 1092 Budapest, Kinizsi u. 16. (HU)

 ( 54 ) Tenyésztett embriók tápközeg felülúszójában levő, DNS-t tartalmazó extracelluláris vezikulumok

 kimutatása FACS-módszerrel, az in vitro fertilizáció hatékonyságának fokozása érdekében

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

 ( 51 ) H01L 31/042 (2006.01)

H02S 20/22 (2014.01)

H02S 20/32 (2014.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.039 2019.10.18.

 ( 21 )  P 18 00256

 ( 22 )  2018.07.20.

 ( 40 )  2018.12.28

 ( 73 )  dr. Nádasi-Szabó Tamás, 1048 Budapest, Csíksomlyó utca 2/2. E. lph. 3/11. (HU)

 ( 72 )  dr. Nádasi-Szabó Tamás, 1048 Budapest, Csíksomlyó utca 2/2. E. lph. 3/11. (HU)

 ( 54 ) Működési helyzet és tárolási helyzet között mozgatható, napkövető napelem panel mátrix napelem

 rendszerhez

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

A rovat 10 darab közlést tartalmaz. 
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Szabadalmi oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése elutasítás miatt

 ( 21 ) P 13 00267

 ( 54 ) Eljárás nagy hatékonyságú villamos és hőenergia folyamatos termelésére algából és szerkezeti elrendezés ennek

megvalósítására

 ( 21 ) P 16 00386

 ( 54 ) Stimulált, rugalmasan szabályozható terhelésű biológiai szennyvíztisztítási rendszer

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

 ( 21 ) P 13 00186

 ( 54 ) Szelektív kromogén táptalaj

 ( 21 ) P 15 00098

 ( 54 ) 8-hidroxikinolin származékok új enantiomerjei és szintézisük

 ( 21 ) P 16 00155

 ( 54 ) Eljárás és elrendezés képinformáció átvitelére és megjelenítésére

 ( 21 ) P 16 00235

 ( 54 ) Háromdimenziós mátrixnyomtató nyomtatófej

 ( 21 ) P 16 00642

 ( 54 ) Új eljárás és készülék aktív hatóanyag nanorészecskék folyamatos áramlásos üzemmódban való előállítására

 ( 21 ) P 17 00093

 ( 54 ) Rostélyt tartalmazó égővel szerelt pelletkazán és eljárás abban az égés folyamatos fenntartására

 ( 21 ) P 17 00096

 ( 54 ) Tökéletesített pelletégető

 ( 21 ) P 17 00177

 ( 54 ) Vasúti sínre szerelt rugalmas tartószerkezet berendezések telepítéséhez

 ( 21 ) P 17 00326

 ( 54 ) Kerékpárzár

 ( 21 ) P 17 00372

 ( 54 ) Légijárműre, előnyösen repülőgépre szerelhető berendezés ábrák égre történő nyomtatásához, valamint eljárás

ábrák égre történő nyomtatására légijármű, előnyösen repülőgép segítségével

 ( 21 ) P 17 00396
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 ( 54 ) Forgattyús hajtóművel ellátott mágnesmotor

 ( 21 ) P 17 00433

 ( 54 ) Folyamatos égésű gravitációs adagolású pelletkályha

 ( 21 ) P 17 00500

 ( 54 ) Nyomás alá helyező készülék hibás gumiabroncs mintázat kialakulásának megakadályozására

A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 

Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 11 ) 224.204

 ( 21 ) P 00 01148

 ( 54 ) Kapcsolószekrény keretelemekből összeállított kerettel, keretelemek, valamint zsanér egy ilyen kapcsolószekrény

részére

 ( 11 ) 225.597

 ( 21 ) P 03 03973

 ( 54 ) Erektogén vegyületet vagy kompozíciót tartalmazó óvszer, és erektogén vegyület vagy kompozíció alkalmazása

gyógyszer előállítására, és erektogén vegyület alkalmazása kompozíció előállítására

 ( 11 ) 228.563

 ( 21 ) P 00 01129

 ( 54 ) Eljárás 2-alkil-3-aminotiofén-származékok előállítására és új 3-aminotiofén-származékok

 ( 11 ) 229.371

 ( 21 ) P 03 00867

 ( 54 ) Aril-szubsztituált pirazolok, triazolok és tetrazolok és alkalmazásuk

 ( 11 ) 229.469

 ( 21 ) P 11 00121

 ( 54 ) Biztonsági kulcs és zárszerkezet

 ( 11 ) 229.855

 ( 21 ) P 06 00207

 ( 54 ) Dübel

 ( 11 ) 230.568

 ( 21 ) P 14 00161

 ( 54 ) Eljárás vasbeton építmények létrehozására száraz és meleg éghajlatú területeken

 ( 11 ) 230.589

 ( 21 ) P 14 00177

 ( 54 ) Eljárás és berendezés füstgázok kéntelenítésére és dioxinmentesítésére

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése
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 ( 11 ) 225.144

 ( 21 ) P 02 04387

 ( 54 ) Eljárás és berendezés nagy nedvességtartalmú tészták feldolgozására

 ( 21 ) P 16 00064

 ( 54 ) Tetőerőmű fényáteresztő anyagból

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes szabadalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 11 )  224.467

 ( 21 )  P 02 00212
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 optimalizálásához

 ( 51 ) B01D 46/00 (2006.01)

B01D 46/44 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) MI20150681 2015.05.14. IT

 ( 11 )  E045370

 ( 21 )  E 15 736372

 ( 96 ) EP 20150736372 2015.04.28.

 ( 97 ) EP 3233247 A1 2016.06.23.

EP 3233247 B1 2019.04.10.

 ( 73 )  Atlas Copco Airpower, Naamloze Vennootschap, 2610 Wilrijk (BE)

 ( 72 )  VAN MINNEBRUGGEN, Ewan

 VERTRIEST, Danny

 CEYSSENS, Tim

 HELLEMANS, Geert

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
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 ( 54 ) Elektroultraszűrési eljárás nehézfémek és/vagy káros anyagok különböző oldhatóságának és mobilitásának
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 ( 73 )  Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., 80539 München (DE)

 ( 72 )  GILMORE, Kerry

 SEEBERGER, Peter H.

 PIEBER, Bartholomäus

 CHATTERJEE, Sourav

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
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E2492



 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Szilícium-nitrid kötőanyagot tartalmazó szilícium-karbid alapú szinterelt tűzálló anyag alkalmazása

 ( 51 ) C04B 35/565 (2006.01)

C04B 35/626 (2006.01)

C04B 38/00 (2006.01)

C25C 3/08 (2006.01)

F27B 3/08 (2006.01)

F27B 3/20 (2006.01)

F27D 1/00 (2006.01)

 ( 13 )  T5

 ( 30 ) 28202 2008.02.08. US

 ( 11 )  E025934

 ( 21 )  E 09 748557

 ( 96 ) EP 20090748557 2009.08.22.

 ( 97 ) EP 2365988 A2 2010.02.25.

EP 2365988 B1 2015.07.22.

 ( 73 )  Vifor (International) Ltd., 9001 St. Gallen (CH)

 ( 72 )  CHANG, Han-Ting

 CHARMOT, Dominique

 LIU, Mingjun

 STRÜVER, Werner

 MANSKY, Paul

 ALBRECHT, Detlef

 BURDICK, Michael

 CONNOR, Eric

 HALFON, Sherin

 HUANG, I-Zu

 CHIDAMBARAM, Ramakrishnan

 MILLS, Jonathan

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 54 ) Térhálósított kationcserélő polimerek, az ezeket tartalmazó készítmények és alkalmazásuk hiperkalémia

 kezelésére

 ( 51 ) C08F 4/68 (2006.01)

 ( 13 )  T5

 ( 30 ) 91110 P 2008.08.22. US

91125 P 2008.08.22. US

91097 P 2008.08.22. US

165894 P 2009.04.01. US

165899 P 2009.04.01. US

165905 P 2009.04.02. US

 ( 11 )  E030503

 ( 21 )  E 06 777197

 ( 96 ) EP 20060777197 2006.09.22.

 ( 97 ) EP 1926813 A2 2007.04.12.

EP 1926813 B1 2016.06.08.

 ( 73 )  TiGenix, S.A.U., 28760 Tres Cantos (Madrid) (ES)

 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, 28006 Madrid (ES)
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 ( 72 )  BÜSCHER, Dirk

 GONZÁLEZ DE LA PEŇA, Manuel Ángel

 DELGADO MORA, Mario

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Immunszabályozó aktivitású sejtpopulációk, izolálási eljárás és alkalmazások

 ( 51 ) C12N 5/0783 (2010.01)

C12N 5/0775 (2010.01)

 ( 13 )  T5

 ( 30 ) 05077186 2005.09.23. EP

 ( 11 )  E026210

 ( 21 )  E 09 826577

 ( 96 ) EP 20090826577 2009.11.05.

 ( 97 ) EP 2356247 A1 2010.05.20.

EP 2356247 B1 2015.07.15.

 ( 73 )  Baxalta Incorporated, Bannockburn, IL 60015 (US)

 Baxalta GmbH, 6300 Zug (CH)

 ( 72 )  VON FIRCKS, Simone

 ELMER, Ruth

 REITER, Manfred

 ( 74 )  dr. Svingor Ádám, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Eljárás szérummentes, inzulinmentes VII. faktor előállítására

 ( 51 ) C12P 21/04 (2006.01)

C07K 14/745 (2006.01)

 ( 13 )  T5

 ( 30 ) 113792 P 2008.11.12. US

 ( 11 )  E027762

 ( 21 )  E 12 811619

 ( 96 ) EP 20120811619 2012.07.11.

 ( 97 ) EP 2733803 A1 2013.01.17.

EP 2733803 B1 2016.03.09.

 ( 73 )  Valdinox, S.L., 39192 Meruelo (ES)

 ( 72 )  VALDÉS COLINA, Justo Manuel

 ( 74 )  KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1012 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Kábeltálca alkatrész

 ( 51 ) H02G 3/04 (2006.01)

F16B 5/00 (2006.01)

F16B 7/22 (2006.01)

F16L 3/26 (2006.01)

H02G 3/06 (2006.01)

 ( 13 )  T5

 ( 30 ) 201100806 P 2011.07.14. ES

A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 
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Európai szabadalmak szövege fordítás-kijavításának közzététele

 ( 11 )  E043473

 ( 21 )  E 11 804675

 ( 96 ) EP 20110804675 2011.12.20.

 ( 97 ) EP 2654785 A1 2012.06.28.

EP 2654785 B1 2019.03.20.

 ( 73 )  Bayer Intellectual Property GmbH, 40789 Monheim (DE)

 ( 72 )  ABRAHAM, Albert

 KEIL, Daniel

 NICKELL, Jason

 WEISS, Christian

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Fokozott immunválasz szarvasmarha fajokban

 ( 51 ) A61K 39/102 (2006.01)

A61K 9/127 (2006.01)

A61K 39/39 (2006.01)

 ( 13 )  T4

 ( 30 ) 201061426255 P 2010.12.22. US

 ( 11 )  E044070

 ( 21 )  E 13 740815

 ( 96 ) EP 20130740815 2013.01.25.

 ( 97 ) EP 2807165 A1 2013.08.01.

EP 2807165 B1 2019.05.15.

 ( 73 )  Université de Montréal, Montréal, QC H3T 1J4 (CA)

 ( 72 )  SAUVAGEAU, Guy

 GAREAU, Yves

 RUEL, Réjean

 GINGRAS, Stéphane

 FARES, Iman

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Pirimido [4,5-b]indol származékok és azok alkalmazása hematopoietikus őssejtek expanziójában

 ( 51 ) C07D487/04 (2006.01)

A61K 31/519 (2006.01)

A61K 31/5377 (2006.01)

A61K 35/12 (2006.01)

A61P 7/00 (2006.01)

C12N 5/0789 (2010.01)

 ( 13 )  T4

 ( 30 ) 201261591521 P 2012.01.27. US

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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E2495



Vegyes európai szabadalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 11 ) E008469

 ( 21 ) E 07 020212

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E011346

 ( 21 ) E 08 716389

 ( 73 ) Siemens Mobility AG, Wallisellen (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E017867

 ( 21 ) E 08 756820

 ( 73 ) viewpoint Sicherheitsforschung - Blickforschung GmbH, Wien (AT)

 ( 74 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E018345

 ( 21 ) E 09 173669

 ( 73 ) Siemens Mobility AG, Wallisellen (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E020203

 ( 21 ) E 09 724784

 ( 73 ) BioNTech SE, Mainz (DE)

 ( 74 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E022524

 ( 21 ) E 13 162548

 ( 73 ) Siemens Mobility AG, Wallisellen (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E023674

 ( 21 ) E 12 700695

 ( 73 ) GB007, Inc., San Diego (US)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E024247

 ( 21 ) E 10 189755

 ( 73 ) Lojer Oy, Sastamala (FI)

 ( 74 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E024603

 ( 21 ) E 07 251836

 ( 73 ) Linde Gas North America LLC, Bridgewater, NJ 08807 (US)
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 ( 11 ) E025318

 ( 21 ) E 11 701796

 ( 73 ) GB007, Inc., San Diego (US)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E026419

 ( 21 ) E 13 774084

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E029323

 ( 21 ) E 09 778087

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E029648

 ( 21 ) E 09 786103

 ( 73 ) AKATHERM B.V., Panningen 5981 NK (NL)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E031279

 ( 21 ) E 07 801440

 ( 73 ) Siemens Mobility AG, Wallisellen (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E031514

 ( 21 ) E 12 290361

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Párizs (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E031808

 ( 21 ) E 12 722167

 ( 73 ) Neuroth AG, Wolfsberg im Schwarzautal (AT)

 ( 11 ) E035008

 ( 21 ) E 12 715863

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E035978

 ( 21 ) E 08 735265

 ( 73 ) Siemens Mobility AG, Wallisellen (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E036732

 ( 21 ) E 13 715179

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E036899
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 ( 21 ) E 15 714785

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E037340

 ( 21 ) E 14 173259

 ( 73 ) pro-micron GmbH, 87600 Kaufbeuren (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E037669

 ( 21 ) E 12 708267

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E038153

 ( 21 ) E 14 705119

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E038475

 ( 21 ) E 15 715997

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E039119

 ( 21 ) E 09 176333

 ( 73 ) Siemens Mobility AG, Wallisellen (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E039139

 ( 21 ) E 15 700439

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E039263

 ( 21 ) E 14 703273

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E039536

 ( 21 ) E 15 153489

 ( 73 ) pro-micron GmbH, 87600 Kaufbeuren (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E039759

 ( 21 ) E 15 707988

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E040382
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 ( 21 ) E 12 290259

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Párizs (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

A rovat 30 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 21 ) E 07 020212

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 08 716389

 ( 73 ) Siemens Mobility AG, Wallisellen (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 08 756820

 ( 73 ) viewpoint Sicherheitsforschung - Blickforschung GmbH, Wien (AT)

 ( 74 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 09 173669

 ( 73 ) Siemens Mobility AG, Wallisellen (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 09 724784

 ( 73 ) BioNTech SE, Mainz (DE)

 ( 74 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 162548

 ( 73 ) Siemens Mobility AG, Wallisellen (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 12 700695

 ( 73 ) GB007, Inc., San Diego (US)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 10 189755

 ( 73 ) Lojer Oy, Sastamala (FI)

 ( 74 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 07 251836

 ( 73 ) Linde Gas North America LLC, Bridgewater, NJ 08807 (US)

 ( 21 ) E 11 701796

 ( 73 ) GB007, Inc., San Diego (US)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 774084

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Paris (FR)
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 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 09 778087

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 09 786103

 ( 73 ) AKATHERM B.V., Panningen 5981 NK (NL)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 07 801440

 ( 73 ) Siemens Mobility AG, Wallisellen (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 12 290361

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Párizs (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 12 722167

 ( 73 ) Neuroth AG, Wolfsberg im Schwarzautal (AT)

 ( 21 ) E 12 715863

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 08 735265

 ( 73 ) Siemens Mobility AG, Wallisellen (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 715179

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 714785

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 173259

 ( 73 ) pro-micron GmbH, 87600 Kaufbeuren (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 12 708267

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 705119

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 715997

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)
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E2500



 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 09 176333

 ( 73 ) Siemens Mobility AG, Wallisellen (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 700439

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 703273

 ( 73 ) Siemens Mobility GmbH, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 153489

 ( 73 ) pro-micron GmbH, 87600 Kaufbeuren (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 707988

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 12 290259

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Párizs (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

A rovat 30 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 11 ) E008469

 ( 21 ) E 07 020212

 ( 54 ) Bevont csiszolószemcsék, eljárás ezek előállítására, és ezek alkalmazása csiszolószer előállítására

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Paris (FR)

 ( 11 ) E011241

 ( 21 ) E 08 776083

 ( 54 ) Fecskendőeszköz

 ( 73 ) Cilag GmbH International, 6300 Zug (CH)

 ( 11 ) E020700

 ( 21 ) E 08 736491

 ( 54 ) Kacsa embrió-eredetű őssejtvonalak vírusvakcinák termelésére

 ( 73 ) Valneva, 44800 Saint-Herblain (FR)

 ( 11 ) E022668

 ( 21 ) E 09 703856

 ( 54 ) Von Willebrand faktorra specifikus humanizált ellenanyagok

 ( 73 ) Ichnos Sciences SA, 2300 La Chaux-de-Fonds (CH)
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E2501



 ( 11 ) E024793

 ( 21 ) E 06 804739

 ( 54 ) Alfa2-integrin elleni antitestek és azok alkalmazása

 ( 73 ) Ichnos Sciences SA, 2300 La Chaux-de-Fonds (CH)

 ( 11 ) E026419

 ( 21 ) E 13 774084

 ( 54 ) Agglomerált csiszolópor beépült üreges mikrogyöngyökkel

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Paris (FR)

 ( 11 ) E029323

 ( 21 ) E 09 778087

 ( 54 ) Bevont szilárd szemcsék

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Paris (FR)

 ( 11 ) E033387

 ( 21 ) E 04 728514

 ( 54 ) Sn, Ag és Cu alapú forrasztóanyag

 ( 73 )   Henkel AG & Co. KGaA, 40589 Düsseldorf (DE) Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, 63450 Hanau (DE)

Alpha Assembly Solutions Inc., Somerset NJ 08873 (US)

 ( 11 ) E043875

 ( 21 ) E 14 814696

 ( 54 ) Humanizált, kallikrein-2 elleni antitest

 ( 73 ) Fredax AB, 223 81 Lund (SE)

 ( 11 ) E045688

 ( 21 ) E 15 814576

 ( 54 ) Hidraulikus geológiai repesztéses energiatároló rendszer sótalanítással

 ( 73 ) Quidnet Energy Inc., Houston, TX 77043 (US)

 ( 11 ) E046136

 ( 21 ) E 16 794962

 ( 54 ) Eljárás 1,2-propándiol előállítására propénból és hidrogén-peroxidból

 ( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

A rovat 11 darab közlést tartalmaz. 

Hasznosítási szerződés

 ( 11 ) E028878

 ( 21 ) E 10 757617

 ( 54 ) CLEC14A inhibitorok

 ( 73 ) Cancer Research Technology Limited, London EC1V 4AD (GB)

 ( 74 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1011 Budapest, (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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E2502



Határozat kijavítása, kicserélése

 ( 11 ) E007981

 ( 21 ) E 07 103610

 ( 73 ) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey (CH)

 ( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E043800

 ( 21 ) E 16 707015

 ( 73 ) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey (CH)

 ( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Helyreigazítás

 ( 11 ) E042267

 ( 21 ) E 14 184565

 ( 13 ) T9

 ( 54 ) Alkalmazkodó szállítási formátumú felfelé irányú kapcsolati jelzés adatok nem társított visszacsatolási vezérlő

jeleihez

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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KIEGÉSZÍTŐ OLTALMI TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ

KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó bejelentésekről

 ( 21 )  S 19 00051

 ( 22 )  2019.11.06.

 ( 71 )  LABORATOIRES THEA, 63100 Clermont-Ferrand, 12, rue Louis Blériot, Zone Industrielle de Brézet (CH)

 ( 95 )  Tropikamid és fenilefrin és/vagy annak sója és lidokain és/vagy annak sója kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E043668

 ( 54 )  Szemészeti készítmények és alkalmazásuk

 ( 92 )  14-10062 2015.07.14

 Engedélyezett termék neve: MYDANE

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok

 ( 11 )  S000357

 ( 21 )  S 15 00019

 ( 22 )   2015.04.15.  

 ( 73 )   AbbVie Bahamas Ltd., New Providence, Nassau (BS)  

 ( 95 )  Ombitasvir vagy annak gyógyszerészetileg elfogadható sója

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E018371  

 ( 54 )   Hepatitisz C vírus inhibitorok  

 ( 92 )   EU/1/14/982 2015.01.19  

  Engedélyezett termék neve: VIEKIRAX - Ombitasvir  

 ( 24 )   2030.06.11  

 ( 94 )   2030.01.19  

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 11 )  S000371

 ( 21 )  S 16 00001

 ( 22 )   2016.01.07.  

 ( 73 )   Gilead Pharmasset LLC, CA94404 Foster City (US)  

 ( 95 )  Ledipaszvir

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E025983  

 ( 54 )   Vírusellenes vegyületek  

 ( 92 )   EU/1/14/958 2014.11.18  

  Engedélyezett termék neve: Harvoni-ledipaszvir  

 ( 24 )   2030.05.13  

 ( 94 )   2029.11.18  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 11 )  S000412

 ( 21 )  S 18 00035

 ( 22 )   2018.08.23.  

 ( 73 )   Gilead Sciences, Inc., CA 94404 Foster City (US)  

 ( 95 )  Biktegravir vagy gyógyászatilag elfogadható sója, előnyösen biktegravir-nátrium

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E028284  

 ( 54 )   Policiklusos karbamoilpiridon vegyületek és gyógyszerészeti alkalmazásuk  

 ( 92 )   EU/1/18/1289 2018.06.25  

  Engedélyezett termék neve: Biktarvy - Bictegravir  

 ( 24 )   2033.12.20  

 ( 94 )   2033.06.25  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 11 )  S000428

 ( 21 )  S 17 00010

 ( 22 )   2017.03.02.  

 ( 73 )   Janssen Pharmaceutica NV, B-2340 Beerse (BE)  

 ( 95 )  Eluxadolin vagy gyógyászatilag elfogadható enantiomere, diasztereomere, racemátja vagy sója
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 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E012356  

 ( 54 )   Új vegyületek mint ópioid receptor modulátorok  

 ( 92 )   EU/1/16/1126 2016.09.21  

  Engedélyezett termék neve: Truberzi-eluxadolin  

 ( 24 )   2025.03.15  

 ( 94 )   2030.03.14  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1368 Budapest 5, Pf. 198. (HU)  

 ( 11 )  S000429

 ( 21 )  S 18 00015

 ( 22 )   2018.04.11.  

 ( 73 )   Nippon Shinyaku Co., Ltd., Kyoto 601-8550 (JP)  

 ( 95 )  Szelexipag

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E036721  

 ( 54 )   Kristályok  

 ( 92 )   EU/1/15/1083 2016.05.19  

  Engedélyezett termék neve: Uptravi (Selexipag)  

 ( 24 )   2030.06.26  

 ( 94 )   2031.05.19  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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NÖVÉNYFAJTA-OLTALMI KÖZLEMÉNYEK

Növényfajta-oltalmi bejelentések közzététele

 ( 21 ) F 19 00009

 ( 22 ) 2019.04.12.

 ( 13 ) A2

 ( 71 )  dr. Kruppa József, 4600 Kisvárda, Váralja út 22. (HU)

 ( 72 )  dr. Kruppa József 55%, 4600 Kisvárda, Váralja út 22. (HU)

 dr. Hoffmann Borbála 15%, 8360 Keszthely, Schwarcz D. u. 3. (HU)

 dr. Kruppa Klaudia 10%, 4600 Kisvárda, Váralja út 22. (HU)

 Kruppa Krisztina 10%, 5662 Csanádapáca, Rákóczi u. 112. (HU)

 ifj. Kruppa József 10%, 4600 Kisvárda, Váralja út 22. (HU)

 ( 53 ) Dimenzio

 ( 54 ) Tritikálé, x Triticosecale Wittm.

 ( 55 )

 

1. ábra

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A01B 35/00 (2006.01)

A01B 45/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0005096 2019.10.04.

 ( 21 )  U 19 00058

 ( 22 )  2019.04.08.

 ( 73 )  Tőkés Miklós Attila, Füzesgyarmat (HU)

 ( 72 )  Tőkés Miklós Attila, Füzesgyarmat, (HU)

 ( 54 )  Eszköz talaj levegőztetésére

 ( 57 )
Eszköz talaj levegőztetésére, amely eszköz hosszanti furattal kialakított alaptestből áll és az alaptest egyik vége

kúpos heggyel kialakított és az alaptest alsó és felső részén a hosszanti furattal összeköttetésben álló furatok

vannak kiképezve azzal jellemezve, hogy az eszköz (1) t tengelyű L hosszúságú alaptestének (2) egyik végén,

peremmel (4) kialakított L1 hosszúságú kúpos hegye (3) van, amely felett, kúpos kialakítású L2 hosszúságú

injektáló rész (5) van kialakítva, amely injektáló rész (5) aljában furat (6) van kiképezve és az injektáló rész (5)

felett, L3 hosszúságú kúpos kialakítású nyak rész (8) van kialakítva, és a nyak rész (8) valamint a nyak rész (8)

felett kiképzett L4 hosszúságú és D3 átmérőjű, felső részénél támasztó peremmel (10) kiképzett tartó rész (9)

érintkezésénél gyűrű (17) van rögzítve, és a gyűrű (17) felett elmozdítható módon körgyűrű (18) van elhelyezve,

és az alaptesten (2) a körgyűrű (18) és a támasztó perem (10) között rugó (19) van elhelyezve, továbbá a támasztó

perem (10) felett kiképzett, furattal (13) ellátott L5 hosszúságú és D3 átmérőjű rögzítő részre (12) gumitömítés

(23) van elhelyezve és a gumitömítésen (23) van elhelyezve a bevezető csővel (21) kialakított bilincs (20) oly

módon, hogy a bevezető cső (21) közvetlenül a furat (13) felett helyezkedik el, és a rögzítő rész (12) felett a

peremmel (15) kialakított L6 hosszúságú és D4 átmérőjű kapcsoló részben (14) morzekúpos furat (16) van

kiképezve és az alaptestben (2) az injektáló rész (5) aljától a rögzítő rész (12) felső részéig D5 átmérőjű L7

hosszúságú hosszanti furat (7) van kiképezve oly módon, hogy a hosszanti furat (7) az injektáló rész (5) aljában

kiképzett furattal (6) és a rögzítő részben (12) kiképzett furattal (13) összeköttetésben van. 

 ( 51 ) A01K 27/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005102 2019.10.24.
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 ( 21 )  U 18 00186

 ( 22 )  2018.10.12.

 ( 73 )  JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 72 )  Sebő Gyula, Szigetszentmiklós, (HU)

 ( 54 )  Y-front hám mellkas alatti elemmel

 ( 57 )
Y-front hám mellkas alatti elemmel, állatok, elsődlegesen kutyák részére, ahol az Y-front hámnak (1)

gerincvonali tengelyvonalon (2) elhelyezett pórázcsatlakozója (23) van egy háti elemen (17), a háti elemnek (17)

nyakszirt felőli végén vállrészi csatlakozási helye (9) van, amelyből a nyak két oldalán lefelé, az állat mellső lábai

felé haladó, állítható hosszúságú, egy-egy vállhevedere (4) van, melyek egy mellkas alatti elem (24) mellkasi

csatlakozási helyébe (11) vannak ütköztetve, és a háti elem (17) vállrészi csatlakozási hellyel (9) ellentétes

oldalán hátheveder (17a) van csatlakoztatva, melyen csattal (16) nyitható mellkas alatti öv (15) van kialakítva, és

a mellkas alatti elemmel (24) van összekötve, mely a vállhevederek (4) irányában elnyúló és a mellkasi

csatlakozási helyen (11) van a vállhevederekkel (4) csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy a mellkas alatti elemen

(24) csatlakoztatott vállhevederek (4) tépőzáras kialakításúak és loop tépőzár elemének (6) és hook tépőzár

elemének (8) nyitásával a háti elemről (17) a mellkas alatti elem (24) leoldható.

 ( 51 ) A47J 47/00 (2006.01)

A47G 19/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005094 2019.10.04.

 ( 21 )  U 19 00091

 ( 22 )  2019.05.20.

 ( 73 )  Rakóczki Roland, Rátka (HU)

 Dr. Rakóczki Gábor, Debrecen (HU)

 ( 72 )  Rakóczki Roland, Rátka, (HU)

 Dr. Rakóczki Gábor, Debrecen, (HU)

 ( 54 )  Osztott folyadéktároló palack

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Osztott folyadéktároló palack csavarmenetes zárókupakkal (2), amely palack egy folyadékálló és folyadékzáró

tartály részből (4) és egy azzal azonos anyagú és azzal elkeskenyedően egyetlen darabot képező kiöntő részből

(5) van, a kiöntő rész (5) csavarmenetben (8) végződik, amely a csavarmenetes (7) zárókupakhoz (2) csavarosan

illeszkedik, azzal jellemezve, hogy a palack belső tere legalább egy folyadékálló és folyadékzáró anyagú, sík

vagy ívelt lemez formátumú belső fallal (3) van több rekeszre (10) osztva úgy, hogy a belső fal (3) a tartály rész
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(4) és a kiöntő rész (5) falával és adott esetben másik belső fallal (3) körben folyadéktömör egységes darabot

képez, és a kiöntő részre (5) teljesen rácsavart zárókupakkal (2) a rugalmasan felütköző belső fal (3) teljes

folyadékzárást képez.

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E01C 17/00 (2006.01)

E04D 3/18 (2006.01)

F21L 14/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005097 2019.10.04.

 ( 21 )  U 17 00222

 ( 22 )  2017.12.13.

 ( 73 )  Gallai János, Budapest (HU)

 ( 72 )  Kulcsár Tamás, Inárcs, (HU)

 ( 54 )  Fénykibocsátó építőmodul

 ( 74 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 57 )
Fénykibocsátó építőmodul, előnyösen építőipari, dekorációs, illetve világítástechnikai felhasználásra, lámpa

egysége teherbíró vázszerkezetbe illesztve, azzal jellemezve, hogy műgyanta test (1) alkotja a kompatibilis térkő,

cserép vagy burkoló elem formában öntött térbeli alaksajátosságot, melynek közepe tartalmaz egy fénykibocsátó

egységet (2), amely tartalmaz legalább egy fénykibocsátó diódát, továbbá a műgyanta test (1) egyik tetszőleges

oldalán kivezetésre kerül egy kábelezés (3).
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F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F16M 11/00 (2006.01)

B41F 15/16 (2006.01)

 ( 11 ) 0005103 2019.10.30.

 ( 21 )  U 18 00224

 ( 22 )  2018.12.20.

 ( 73 )  Forgács István Dénes, Egerszalók (HU)

 Csufor Zsolt Csaba, Füzesabony (HU)

 ( 72 )  Forgács István Dénes, Egerszalók, (HU)

 Csufor Zsolt Csaba, Füzesabony, (HU)

 ( 54 )  Stencilnyomtatáshoz való, állítható szélességű alátámasztás

 ( 74 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 57 )
Stencilnyomtatáshoz való, állítható szélességű alátámasztás, melyben 

- egy gépasztal (1) tetején van egy alsó támasz (2), azon pedig egy fölső támasz (3); 

- a gépasztal (1) és a fölső támasz (3) ferromágneses anyagból van; 

- a gépasztal (1) tetején és a fölső támasz (3) alján vannak furatok; 

- az alsó támasz (2) a gépasztalhoz (1) és a fölső támaszhoz (3) csapokkal (4) és mágnesekkel (6) kapcsolódik; 

- az alsó támasz (2) szélességállító ollós mechanizmussal rendelkezik; 

- az alsó támasz (2) mágnesekkel (6) és függőleges csapokkal (4) kapcsolódik a gépasztalhoz (1) és a fölső

támaszhoz (3); 

- az alsó támasz (2) tartalmaz két egyforma hosszú, hosszúkás támaszt, amelyeknek az alja és a teteje sík; 

- a hosszúkás támaszok el vannak tolva egymáshoz képest a hosszirányra merőlegesen, vízszintesen; 

- a hosszúkás támaszok mágnesekkel (6) és a tetejükből kiálló csapokkal (4) kapcsolódnak fölső támaszhoz (3); 

- a két hosszúkás támasz egyike egy fix támasz (7); 

- a másik hosszúkás támasz egy állítható támasz (8); 

- a fix támasz (7) és az állítható támasz (8) egymás felé néző oldalán van egy-egy fix csukló (15) és egy-egy

hosszanti irányban eltolható vezetett csukló (16); 

- a fix támasz (7) fix csuklóját (15) egy kar köti össze az állítható támasz (8) vezetett csuklójával (16); 

- az állítható támasz (8) fix csuklóját (15) egy másik kar köti össze a fix támasz (7) vezetett csuklójával (16); 

- a két kar hossza egyforma, és a két kar a közepe csuklóval kapcsolódik; 

- a fix csuklók (15), a vezetett csuklók (16) és a két kart összekapcsoló csukló tengelye függőleges; 

azzal jellemezve, hogy 

- a fix támasz (7) mágnesekkel (6) és az aljából lefelé kiálló függőleges csapokkal (4) kapcsolódik a gépasztalhoz

(1); 

- az állítható támasz (8) mágnesekkel (6) kapcsolódik a gépasztalhoz (1); 

- a hosszúkás támaszok (7,8) alsó és felső oldalaiba be van süllyesztve legalább két-két, azaz összesen legalább

nyolc darab mágnes (6); 

- az egyik kar (9) a másik kar (10) alatt helyezkedik el, azaz az egyik kar egy alsó kar (9), a másik kar egy fölső

kar (10); 

- a fix támasz (7) és az állítható támasz (8) aljába és tetejébe mágnesek (6) vannak besüllyesztve; 

- az állítható támasz (8) két végén van egy-egy emelőszerkezet (11), amelynek az állítható támasz (8) aljából

kitolható gördülőcsapágya (23) van; 

- a fix támasz (7) és az állítható támasz (8) tetején menetes furatok (5) vannak; 

- a fix támasz (7) aljába be van süllyesztve, és csavarkötéssel csatlakozik egy hosszúkás, cserélhető pozicionáló

betét (30); 

- a pozicionáló betét (30) aljából lefelé kiáll legalább két csap (4); 

- a fölső támasz (3) alján a fix támasz (7) fölött furatok vannak, amelyekbe illeszkednek a fix támasz (7) tetejéből

kiálló csapok (4); 

- a fölső támasz (3) alján az állítható támasz (8) fölött hornyok vannak, amelyekbe illeszkednek az állítható

támasz (8) tetejéből kiálló csapok (4); 
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- a fölső támasz (3) alján lévő hornyok az állítható támasz (8) mozgásirányával párhuzamosak és egyenesek; 

- a fix támasz (7) vezetett csuklója (16) egy a fix támaszhoz (7) rögzített, annak leghosszabb élével párhuzamos

csuklóvezető tengelyhez (17) egy lineáris csapággyal (18) kapcsolódik; 

- az állítható támasz (8) vezetett csuklója (16) egy az állítható támaszhoz (8) rögzített, annak leghosszabb élével

párhuzamos csuklóvezető tengelyhez (17) egy lineáris csapággyal (18) kapcsolódik; 

- a két kart (9, 10) összekapcsoló csukló tartalmaz egy kuplungot; továbbá 

- a két kart (9, 10) összekapcsoló csukló tartalmaz mindkét karban (9, 10) egy-egy csapágy fészket, amelyekbe

lazán illeszkedik egy siklócsapágy (19).

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01N 27/00 (2006.01)

G01N 3/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005101 2019.10.22.

 ( 21 )  U 19 00027

 ( 22 )  2016.11.17.

 ( 67 )  P1600626 2016.11.17. HU

 ( 73 )  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (HU)

 ( 72 )  Magyar Bálint 20%, Budapest, (HU)

 Wohlfart Richard 40%, Budapest, (HU)

 dr. Stépán Gábor 10%, Budapest, (HU)

 Csernák Gábor 10%, Budapest, (HU)

 Tóth András 10%, Érd, (HU)

 Jurák Mihály 5%, Budapest, (HU)

 Hénap Gábor 5%, Verőce, (HU)

 ( 54 ) Mérési elrendezés egymással érintkező és egymásra erőt kifejtő, elektromosan vezető szilárd testek

 kontaktállapotának jellemzésére

 ( 74 )  SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Mérési elrendezés egymással érintkező és egymásra erőt kifejtő, elektromosan vezető szilárd testek (21, 22)

kontaktállapotának jellemzésére, amelynek során két elektromosan vezető szilárd test (21, 22) van elrendezve
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egymásra erőt kifejtő érintkezésben, azzal jellemezve, hogy 

- az érintkező és egymásra erőt kifejtő, elektromosan vezető szilárd testek (21, 22) mindegyikén egy-egy

elektromos áram hozzávezetésére szolgáló elektromos érintkező (26, 29), valamint egy-egy elektromos feszültség

mérésére szolgáló elektromos érintkező (27, 28) van elhelyezve; 

- az elektromos áram hozzávezetésére szolgáló elektromos érintkezők (26, 29) elektromos körébe egy

áramerősségmérő (30) és egy áramgenerátor (25); míg 

- az elektromos feszültség mérésére szolgáló elektromos érintkezők (27, 28) elektromos körébe egy

feszültségmérő (24) van bekötve.

 ( 51 ) G07F 11/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005095 2019.10.04.

 ( 21 )  U 18 00162

 ( 22 )  2018.09.18.

 ( 73 )  MOHANET Zrt., Budapest (HU)

 ( 72 )  Havasi Zoltán, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Áruadagoló fogyásmérő berendezés

 ( 74 )  dr. Bőgős Péter, Budapest

 ( 57 )
Áruadagoló fogyásmérő berendezés, amely árutartó egységet (1) és az árutartó egységhez (1) kapcsolódó

árupozicionáló egységet (2) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy az árutartó egységhez (1) pozícióérzékelő egység

(3) kapcsolódik.

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 
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Használati mintaoltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése

Használati mintaoltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 11 ) 003813

 ( 21 ) U 10 00071

 ( 54 ) Zsaluzat földbe süllyesztett fekvőhenger alakú tartályok alátámasztására és felúszással szembeni biztosítására

szolgáló szerkezet készítésére

 ( 11 ) 003879

 ( 21 ) U 10 00066

 ( 54 ) Kutya apportírozó eszköz

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 11 ) 004131

 ( 21 ) U 10 00227

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest, (HU)

 ( 11 ) 004158

 ( 21 ) U 10 00243

 ( 73 ) IMERTECH SAS, Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest, (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Helyreigazítás

 ( 11 ) 005013

 ( 21 ) U 18 00124

 ( 13 ) U8

 ( 54 ) Előregyártott vasbeton mobil, sorolható szivattyúakna

 ( 11 ) 005014

 ( 21 ) U 18 00125

 ( 13 ) U8

 ( 54 ) Előregyártott mobil vasbeton szivattyúakna

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK

Megadott formatervezési mintaoltalmak

03. OSZTÁLY - UTAZÁSI CIKKEK, TOKOK, TARTÓK, NAPERNYŐK ÉS SZEMÉLYES TÁRGYAK,

MELYEK MÁSUTT NEM SZEREPELNEK

 ( 11 ) 0092737 2019.09.16

 ( 21 )  D 19 00064

 ( 22 )  2019.06.27.

 ( 72 )  Kiskopárdi Zoltán, 1152 Budapest, Cserba Elemér út 4. 2A (HU)

 ( 73 )  Kiskopárdi Zoltán, 1152 Budapest, Cserba Elemér út 4. 2A (HU)

 ( 54 )  Hengeres tok társasjáték számára

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 2/2. ábra

 

 2/5. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 2/3. ábra

 

 1/3. ábra

 

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 ( 51 )  03-01

06. OSZTÁLY - BÚTORZATOK

 ( 11 ) 0092728 2019.09.30

 ( 21 )  D 17 00054

 ( 22 )  2017.05.31.

 ( 72 )  Szolnoki Zsolt, 8000 Székesfehérvár, Alvinczi köz 12. (HU)
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 ( 73 )  Szolnoki Zsolt, 8000 Székesfehérvár, Alvinczi köz 12. (HU)

 ( 54 )  Összecsukható babakarám, babakerítés, óriás járóka

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/7. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/8. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 

 1/9. ábra

 ( 51 )  06-06

09. OSZTÁLY - CSOMAGOLÓESZKÖZÖK ÉS TARTÁLYOK ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS ÁRUKEZELÉS

CÉLJÁRA

 ( 11 ) 0092745 2019.10.04

 ( 21 )  D 19 00057

 ( 22 )  2019.06.14.

 ( 72 )  Bendéné Molnár Csilla, 2145 Kerepes, Ady Endre u. 71. (HU)

 ( 73 )  "DYMOL" Vegyi, Ipari és Szolgáltató Kft., 2143 Kistarcsa, Külső raktár krt. 1/B (HU)

 ( 74 )  Rosonczy Ügyvédi Iroda, 1136 Budapest, Pannónia utca 36. mfszt. 2. (HU)

 ( 54 )  Fertőtlenítőszeres flakon

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra
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 1/4. ábra

 ( 51 )  09-01

 ( 11 ) 0092744 2019.09.16

 ( 21 )  D 19 00061

 ( 22 )  2019.06.18.

 ( 72 )  Ungor Pál, 6070 Izsák, Szajor dűlő/Szajordűlő tanya 162/a. (HU)

 ( 73 )  Ungor Pál, 6070 Izsák, Szajor dűlő/Szajordűlő tanya 162/a. (HU)

 ( 74 )  Török Antal, 9023 Győr, Verseny u. 5. (HU)

 ( 54 )  Palack

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 ( 51 )  09-01

10. OSZTÁLY - ÓRÁK, TOVÁBBÁ EGYÉB MÉRŐ, ELLENŐRZŐ- ÉS JELZŐBERENDEZÉSEK

 ( 11 ) 0092751 2019.09.16

 ( 21 )  D 19 00027

 ( 22 )  2019.03.06.

 ( 72 )  Lettrich Attila Azarél, 3525 Miskolc, Árok u. 000749/0020 hrsz. (HU)

 ( 73 )  Lettrich Attila Azarél, 3525 Miskolc, Árok u. 000749/0020 hrsz. (HU)

 ( 54 )  Óra és alkatrészei

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra
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 1/7. ábra

 

 1/10. ábra

 

 2/3. ábra

 

 2/6. ábra

 

 2/9. ábra

 

 3/2. ábra

 

 

 1/8. ábra

 

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 

 2/7. ábra

 

 2/10. ábra

 

 3/3. ábra

 

 

 1/9. ábra

 

 2/2. ábra

 

 2/5. ábra

 

 2/8. ábra

 

 3/1. ábra

 

 3/4. ábra
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 3/5. ábra

 

 3/8. ábra

 

 4/1. ábra

 

 4/4. ábra

 

 4/7. ábra

 

 4/10. ábra

 

 5/3. ábra

 3/6. ábra

 

 3/9. ábra

 

 4/2. ábra

 

 4/5. ábra

 

 4/8. ábra

 

 5/1. ábra

 

 5/4. ábra

 3/7. ábra

 

 3/10. ábra

 

 4/3. ábra

 

 4/6. ábra

 

 4/9. ábra

 

 5/2. ábra

 

 5/5. ábra
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 5/6. ábra

 

 5/9. ábra

 

 6/2. ábra

 

 6/5. ábra

 

 6/8. ábra

 

 7/1. ábra

 

 

 5/7. ábra

 

 5/10. ábra

 

 6/3. ábra

 

 6/6. ábra

 

 6/9. ábra

 

 7/2. ábra

 

 

 5/8. ábra

 

 6/1. ábra

 

 6/4. ábra

 

 6/7. ábra

 

 6/10. ábra

 

 7/3. ábra
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 7/4. ábra

 

 7/7. ábra

 

 7/10. ábra

 

 8/3. ábra

 

 8/6. ábra

 

 8/9. ábra

 

 9/3. ábra

 7/5. ábra

 

 7/8. ábra

 

 8/1. ábra

 

 8/4. ábra

 

 8/7. ábra

 

 9/1. ábra

 

 9/4. ábra

 7/6. ábra

 

 7/9. ábra

 

 8/2. ábra

 

 8/5. ábra

 

 8/8. ábra

 

 9/2. ábra

 

 9/5. ábra

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Megadott formatervezési mintaoltalmak

D216



 

 9/6. ábra

 

 10/1. ábra

 

 10/4. ábra

 

 10/7. ábra

 

 11/2. ábra

 

 11/5. ábra

 

 

 9/7. ábra

 

 10/2. ábra

 

 10/5. ábra

 

 10/8. ábra

 

 11/3. ábra

 

 11/6. ábra

 

 

 9/8. ábra

 

 10/3. ábra

 

 10/6. ábra

 

 11/1. ábra

 

 11/4. ábra

 

 11/7. ábra
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 11/8. ábra

 

 12/1. ábra

 

 12/4. ábra

 

 12/7. ábra

 

 12/10. ábra

 

 13/3. ábra

 

 13/6. ábra

 11/9. ábra

 

 12/2. ábra

 

 12/5. ábra

 

 12/8. ábra

 

 13/1. ábra

 

 13/4. ábra

 

 13/7. ábra

 11/10. ábra

 

 12/3. ábra

 

 12/6. ábra

 

 12/9. ábra

 

 13/2. ábra

 

 13/5. ábra

 

 13/8. ábra
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 13/9. ábra

 

 14/2. ábra

 

 14/5. ábra

 

 14/8. ábra

 

 15/1. ábra

 

 15/4. ábra

 

 

 13/10. ábra

 

 14/3. ábra

 

 14/6. ábra

 

 14/9. ábra

 

 15/2. ábra

 

 15/5. ábra

 

 

 14/1. ábra

 

 14/4. ábra

 

 14/7. ábra

 

 14/10. ábra

 

 15/3. ábra

 

 15/6. ábra
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 15/7. ábra

 

 15/10. ábra

 

 16/3. ábra

 

 16/6. ábra

 

 16/9. ábra

 

 17/2. ábra

 

 17/5. ábra

 15/8. ábra

 

 16/1. ábra

 

 16/4. ábra

 

 16/7. ábra

 

 16/10. ábra

 

 17/3. ábra

 

 17/6. ábra

 15/9. ábra

 

 16/2. ábra

 

 16/5. ábra

 

 16/8. ábra

 

 17/1. ábra

 

 17/4. ábra

 

 17/7. ábra
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 17/8. ábra

 

 18/1. ábra

 

 18/4. ábra

 

 18/7. ábra

 

 18/10. ábra

 

 19/3. ábra

 

 

 17/9. ábra

 

 18/2. ábra

 

 18/5. ábra

 

 18/8. ábra

 

 19/1. ábra

 

 19/4. ábra

 

 

 17/10. ábra

 

 18/3. ábra

 

 18/6. ábra

 

 18/9. ábra

 

 19/2. ábra

 

 19/5. ábra
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 19/6. ábra

 

 20/1. ábra

 

 20/4. ábra

 

 20/7. ábra

 

 21/2. ábra

 

 21/5. ábra

 

 21/8. ábra

 19/7. ábra

 

 20/2. ábra

 

 20/5. ábra

 

 20/8. ábra

 

 21/3. ábra

 

 21/6. ábra

 

 21/9. ábra

 19/8. ábra

 

 20/3. ábra

 

 20/6. ábra

 

 21/1. ábra

 

 21/4. ábra

 

 21/7. ábra

 

 21/10. ábra
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 22/1. ábra

 

 22/4. ábra

 

 22/7. ábra

 

 22/10. ábra

 

 23/3. ábra

 

 23/6. ábra

 

 

 22/2. ábra

 

 22/5. ábra

 

 22/8. ábra

 

 23/1. ábra

 

 23/4. ábra

 

 23/7. ábra

 

 

 22/3. ábra

 

 22/6. ábra

 

 22/9. ábra

 

 23/2. ábra

 

 23/5. ábra

 

 23/8. ábra
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 23/9. ábra

 

 24/2. ábra

 

 24/5. ábra

 

 24/8. ábra

 23/10. ábra

 

 24/3. ábra

 

 24/6. ábra

 

 24/9. ábra

 

 24/1. ábra

 

 24/4. ábra

 

 24/7. ábra

 

 24/10. ábra

 ( 51 )  10-01

 10-02

 ( 11 ) 0092742 2019.09.16

 ( 21 )  D 19 00045

 ( 22 )  2019.05.13.

 ( 72 )  Koltai Viktor, 5000 Szolnok, Lovas István u. 13. (HU)

 ( 73 )  Koltai Viktor, 5000 Szolnok, Lovas István u. 13. (HU)

 ( 74 )  Benkőné Csillag Lucia, 1118 Budapest, Ménesi út 4. (HU)

 ( 54 )  Vadriasztó síp

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra
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 1/4. ábra

 

 1/5. ábra

 ( 51 )  10-06

11. OSZTÁLY - DÍSZTÁRGYAK

 ( 11 ) 0092731 2019.10.01

 ( 21 )  D 19 00021

 ( 22 )  2019.02.25.

 ( 72 )  Farkas Tibor, 6300 Kalocsa, Szénáskert I. utca 5. (HU)

 ( 73 )  Farkas Tibor, 6300 Kalocsa, Szénáskert I. utca 5. (HU)

 ( 54 )  Keresztény oltári grafika

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 ( 51 )  11-01

 32-00

 ( 11 ) 0092741 2019.09.16

 ( 21 )  D 19 00001

 ( 22 )  2019.01.08.

 ( 72 )  Bolla Gyula, 9125 Szerecseny, Kossuth u. 43/A (HU)

 ( 73 )  Bolla Gyula, 9125 Szerecseny, Kossuth u. 43/A (HU)

 ( 54 )  Moduláris elemekből összeállítható dísztárgy, amellyel ábrázolhatjuk családfánkat fényképek belehelyezésével

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra

 ( 51 )  11-02

 ( 11 ) 0092738 2019.09.13

 ( 21 )  D 19 00002

 ( 22 )  2019.01.08.

 ( 72 )  Bolla Gyula, 9125 Szerecseny, Kossuth u. 43/A (HU)

 ( 73 )  Bolla Gyula, 9125 Szerecseny, Kossuth u. 43/A (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Megadott formatervezési mintaoltalmak

D225



 ( 54 )  Öröknaptár dísztárgyak az aktuális dátum (napok száma) beállításához, ábrázolásához

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 3/1. ábra

 

 4/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 2/2. ábra

 

 3/2. ábra

 

 4/2. ábra

 

 1/3. ábra

 

 2/3. ábra

 

 3/3. ábra

 

 4/3. ábra

 ( 51 )  11-02

 19-03

 ( 11 ) 0092743 2019.09.16

 ( 21 )  D 19 00058

 ( 22 )  2019.06.17.

 ( 72 )  Dr. Trom András, 1026 Budapest, Házmán utca 3. (HU)

 ( 73 )  Dr. Trom András, 1026 Budapest, Házmán utca 3. (HU)

 ( 54 )  Érme

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 ( 51 )  11-03

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Megadott formatervezési mintaoltalmak

D226



19. OSZTÁLY - ÍRÓSZEREK, IRODAI FELSZERELÉSEK, MŰVÉSZETI ÉS OKTATÁSI KELLÉKEK

 ( 11 ) 0092736 2019.09.16

 ( 21 )  D 19 00028

 ( 22 )  2019.03.06.

 ( 72 )  Dr. Rákosa Győző, 8945 Bak, Táncsics u. 39. (HU)

 ( 73 )  Dr. Rákosa Győző, 8945 Bak, Táncsics u. 39. (HU)

 ( 54 )  Sokoldalú radír

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 2/2. ábra

 

 2/5. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 2/3. ábra

 

 1/3. ábra

 

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 ( 51 )  19-06

21. OSZTÁLY - JÁTÉKOK, JÁTÉKSZEREK, SÁTRAK ÉS SPORTCIKKEK

 ( 11 ) 0092720 2019.09.16

 ( 21 )  D 17 00068

 ( 22 )  2017.07.06.

 ( 72 )  Petrovics Tamás, 1131 Budapest, Nővér u. 58. (HU)

 ( 73 )  Petrovics Tamás, 1131 Budapest, Nővér u. 58. (HU)

 ( 74 )  Deák és Társai Ügyvédi Iroda 6. sz. alirodája, 1118 Budapest, Somlói út 31. (HU)

 ( 54 )  Úszáskoordinációt fejlesztő termék

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Megadott formatervezési mintaoltalmak

D227



 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 ( 51 )  21-02

22. OSZTÁLY - FEGYVEREK, PIROTECHNIKAI CIKKEK, VADÁSZATI, HALÁSZATI, VALAMINT

KÁRTÉKONY ÁLLATOK IRTÁSÁRA SZOLGÁLÓ TERMÉKEK

 ( 11 ) 0092730 2019.09.25

 ( 21 )  D 19 00013

 ( 22 )  2019.01.21.

 ( 72 )  Nagy Tamás, 9085 Pázmándfalu, Rákóczi telep 48. (HU)

 ( 73 )  Nagy Tamás, 9085 Pázmándfalu, Rákóczi telep 48. (HU)

 ( 74 )  Török Antal, 9023 Győr, Verseny u. 5. (HU)

 ( 54 )  Vadriasztó berendezés

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 3/1. ábra

 

 5/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 4/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 4/2. ábra

 ( 51 )  22-01
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32. OSZTÁLY - GRAFIKAI JELZÉSEK ÉS LOGÓK, FELÜLETI MINTÁZATOK, DÍSZÍTÉSEK

 ( 11 ) 0092739 2019.09.13

 ( 21 )  D 19 00029

 ( 22 )  2019.03.12.

 ( 72 )  Takács Ildikó Beáta, 1033 Budapest, Búza u. 18. III. 10. (HU)

 ( 73 )  Takács Ildikó Beáta, 1033 Budapest, Búza u. 18. III. 10. (HU)

 ( 54 )  Kiadványok és grafikák jelölésére szolgáló címkék

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 4/1. ábra

 

 7/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 5/1. ábra

 

 3/1. ábra

 

 6/1. ábra

 ( 51 )  32-00

 ( 11 ) 0092733 2019.09.16

 ( 21 )  D 18 00108

 ( 22 )  2018.10.09.

 ( 72 )  Újfalusi Melinda, 9024 Győr, Répce u. 23. 1/4. (HU)

 ( 73 )  Újfalusi Melinda, 9024 Győr, Répce u. 23. 1/4. (HU)

 ( 54 )  Ágynemű díszítés

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 3/1. ábra
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 4/1. ábra

 

 5/1. ábra

 ( 51 )  32-00

A rovat 15 darab közlést tartalmaz.
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Formatervezési mintaoltalom megújítása

 ( 11 )  0088422

 ( 21 )  D 99 00759

 ( 22 )  1999.12.10.

 ( 54 )  Aritmetikai és vezérlőegység

 ( 11 )  0091441

 ( 21 )  D 09 00216

 ( 22 )  2009.11.30.

 ( 54 )  Háromrétegű burkolt szabadvezeték

 ( 11 )  0092232

 ( 21 )  D 14 00156

 ( 22 )  2014.09.16.

 ( 54 )  Süllyeszthető szelektív hulladékgyűjtő

 ( 11 )  0092274

 ( 21 )  D 14 00175

 ( 22 )  2014.10.31.

 ( 54 )  Modulelemes épületek és előregyártott épületmodulok

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes formatervezési mintaoltalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 11 )  0087774

 ( 21 )  D 98 00054

 ( 73 )  Csorba József, Lajosmizse (HU)

 ( 74 )  PATINORG KFT., Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 11 )  0091441

 ( 21 )  D 09 00216

 ( 54 )  Háromrétegű burkolt szabadvezeték

 ( 73 )  FUX Zrt.,, Miskolc (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 02751

 ( 220 ) 2018.09.19.

 ( 731 )  Szöllősi Balázs, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) Spiritcard

 ( 511 )  16    Bónok, utalványok, gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; könyvecskék, brosúrák, öntapadós címkék, matricák

 [papíripari]; játékkártyák; nyomdabetűk; klisék.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketingszolgáltatások; üzleti információk, kereskedelmi és üzleti

 kapcsolattartási adatok biztosítása, üzleti tájékoztatás, információnyújtás, üzleti vizsgálatok, kutatások.

 36    Kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; hitelkártyák

 kibocsátása.

 ( 210 ) M 18 03814

 ( 220 ) 2018.12.19.

 ( 731 )  Szarvasi Háztartásigép Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh-B.Szabó-Jean-Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   21    Kávéfőzők, nem elektromos.

 ( 210 ) M 19 00807

 ( 220 ) 2019.03.14.

 ( 731 )  Mytilinaiou Kleio, Budapest (HU)

 ( 541 ) Sing along kids

 ( 511 )  41    Zene oktatás; zene rögzítése; zenés szórakoztatás; zenés koncertek; zenés előadások; zenei előadás; zenei

produkciók; zeneértés oktatása; élő zeneműsorok; élő zene szolgáltatása; zeneszerzési szolgáltatások; zenei

rendezvények szervezése; zenei versenyek szervezése; zenés videók készítése; zenei felvételek készítése; zenei

szövegek kiadása; zenei művek publikálása; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre

bocsátása a zene terén; zenés előadások bemutatása; élő zenei koncertek; élő zenés szolgáltatások;

információnyújtás a zene terén; zenés show-k rendezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; élőzenei

előadások tartása; élő zenei előadások szervezése; zenés show-k készítése; digitális zeneszolgáltatás az

internetről; zene és ének előadás tartása; szórakoztató szolgáltatások élő zene formájában; színdarabok vagy zenei

előadások megtervezése; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; élő karácsonyi zenei produkciók bemutatása;

zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; előadási helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; tánc, zene

és dráma előadások tartása; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; információk; magyarázó szövegek és

cikkek rendelkezésre bocsátása a zene terén számítógépes hálózatok útján; az interneten hallgatható [nem

letölthető] digitális zene szolgáltatása; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; zeneértés oktatása; zeneoktatás levelező tanfolyamon; zeneórákhoz és

programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése; szórakoztató klubszolgáltatások; oktatási klub

szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatásai; szórakoztató klubok szolgáltatásai; közösségi klubok

szolgáltatásai; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; közösségi klubok szolgáltatási szórakoztatási

célokra; oktatási klubszolgáltatások; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási anyagok

kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók

kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási szemináriumok tartása; oktatási

szemináriumok szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése;

oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú tévéműsorok

készítése; filmgyártás oktatási célokra; oktatási beszámolók készítése; oktatási filmek gyártása; oktatáskutatás;
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oktatás; tanítás; oktatás biztosítása; óvodás oktatás; oktatási útmutatás; oktatási szemináriumok; oktatási

szemléltetések; oktatási vizsgáztatás; oktatás műsorszóráson keresztül; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási

szolgáltatások; oktatás előkészítő iskolákban; levelező oktatás; távoktatás; online oktatás biztosítása; képzés és

oktatás; oktatási klub szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási

programok szerevezése; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; második nyelv oktatása; oktatási anyagok

terjesztése; oktatási célú műhelyek; oktatási információs szolgáltatások; oktatási tanácsadási szolgáltatások;

oktatási értékelési szolgáltatások; szemléltetés [oktatási célokra]; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

szolgáltatások nyújtása; oktatási felmérések; vizsgálatok; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási anyagok

fejlesztése; oktatási tárgyú információk; egyetemi vagy főiskolai oktatás; oktatási célú bemutatók rendezése;

hangképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kiállítások megszervezése oktatási célokra; angol nyelvű

oktatási szolgáltatások; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakképzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások; napköziotthonos [oktatási] felügyelet biztosítása; oktatási célú

bemutatók szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási

és tanítási szolgáltatások; online oktatási tanfolyamok biztosítása; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási

tárgyú információk biztosítása; oktatások szervezése és lebonyolítása; összejövetelek szervezése az oktatás

területén; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás]; gyermekek számára biztosított oktatási

szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások zenés televízió műsorok

formájában; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyelvtanítási

módszerek átadásához; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása;

oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; felsőoktatási intézmények által nyújtott oktatási

szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások

gyermekeket tanító pedagógusok számára; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; gyermekek

szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek intellektuális képességeinek

fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára,

játszócsoportok útján; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási, szórakoztató szolgáltatások

 biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban.

 ( 210 ) M 19 01024

 ( 220 ) 2019.03.22.

 ( 731 )  Velká Pecka s.r.o, Praha 8 (SK)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek és testápolási cikkek [nem gyógyászati használatra]; szájhigiénés készítmények [nem

gyógyászati használatra]; illatszer készítmények; esszenciális olajok; fehérítő készítmények; mosó- és

 tisztítószerek; polírozásra, súrolásra és dörzsölésre szolgáló termékek; babaápoló termékek (nem gyógyhatású).

5    Gyógyászati és állatgyógyászati termékek; higiéniás termékek; higiéniás termékek [gyógyászati használatra];

bébi- és csecsemő ételek; étrendkiegészítök emberi fogyasztásra és állatok részére; tapaszok, kötszeranyagok;

 kötszerek, kötszerfélék; fertőtlenítőszerek; rovarirtó szerek.

 9    Szoftverek.

 10    Cumisüvegek; cumisüvegtartók; cumik; cumik cumisüvegekhez; fogzást elősegítő vagy könnyítő gyűrűk;

babaetető cumik; tartók, borítók cumisüvegekhez; fogzást segítő gyűrűket tartalmazó babacsörgők; tetűfésűk;

 kefék, ecsetek testüregek tisztítására.

 16    Papír és karton; ajándékkuponok, ajándékutalványok; fényképek; papír-írószer áruk, irodaszerek kivéve

 bútorok; ragasztók irodai és otthoni célokra; műanyag lapok; fóliák és tasakok csomagoláshoz.
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 21    Háztartási és konyhai eszközök; tisztító eszközök azaz dörzsszivacsok konyhai használatra [tisztításhoz],

dörzsszivacsok bőrradírozáshoz, szivacsok háztartási használatra, szappanadagolók, fésűk és szivacsok, fogkefék,

elektromos fogkefék, fejek elektromos fogkefékhez, fogselyem, felmosórongyok, felmosóruhák, kefék tartályok

tisztítására, edénymosó kefék, vödrök beépített felmosórongy-facsaróval, seprűk, kefék, fém súrolópárnák,

szemétlapátok háztartási használatra, nyélre erősített felmosórongyok, fogpiszkálók, porolók, toalettkefék,

WC-kefék, tisztítópárnák, súrolószivacsok, kozmetikai eszközök, testápolási cikkek, tisztítórongyok, törlőkendők

 fényezéshez, búvárszivattyúk, plungerek lefolyók tisztítására.

 29    Húsok; halak; baromfi- és vadhúsok; húskivonatok; gyümölcs- és zöldségkonzervek, fagyasztott

gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök és zöldségek, főtt gyümölcsök és zöldségek; zselék; dzsemek,

 lekvárok; gyümölcsbefőttek; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé; tea; kakaó; kakaó és kávé helyettesítők; rizs; tápióka; szágó; liszt; gabonából készült termékek

(kivéve kifli); kenyér; sütemények; édességek; fagyasztva fogyasztandó termékek; cukor; méz; szirupok és

 melasz; élesztő; sütőpor; só; mustár; ecet; szószok (ízesítők); fűszerek; fagylaltok és jégkrémek.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, vízgazdasági, kertészeti és erdőgazdasági termékek; nyers és

feldolgozatlan gabonaszemek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek; friss kerti gyógynövények; élő növények

és virágok; hagymák és gumók; palánták és magok ültetésre; táplálékok, takarmányok és italok állatoknak;

 maláta.

 32    Sörök; ásványvíz és szénsavas víz és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és egyéb készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 35    Promóciós tevékenységek; hirdetési- és reklámszolgáltatások; online kereskedelemmel összefüggő

reklámozási és promóciós szolgáltatások; áruk bemutatása az interneten; mások áruinak csoportosítása, lehetővé

téve az ügyfelek számára az áruk megfelelő összehasonlítását és beszerzését; interneten és mobilapplikációkon

keresztül történő online értékesítés; 3,5,9,10,16,21, 29, 30, 31, 32, 33 és 34 osztályokba tartozó árukkal

összefüggő kiskereskedelmi szolgáltatások és megrendelések feldolgozása, közvetítői szolgáltatások;

kereskedelmi információés tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; árukkal és szolgáltatásokkal

kapcsolatos fogyasztói információ nyújtása az interneten és ügyfélszolgálat; valamennyi az interneten, online

 formában nyújtott fenti szolgáltatás.

  36    Zsetonok, kuponok és értékutalványok kibocsátása.

 38    Számítógépes kommunikációs szolgáltatások; adat, információ, képek, üzenetek és videó továbbítása az

 interneten keresztül.

 39    Árukiszállítás és raktározás; termékek csomagolása; áruszállítás; áruk kézbesítése; áruszállítással

 kapcsolatos közvetítői szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01025

 ( 220 ) 2019.03.22.

 ( 731 )  Velká Pecka s.r.o, Praha 8 (SK)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) kifli.hu

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek és testápolási cikkek [nem gyógyászati használatra]; szájhigiénés készítmények [nem

gyógyászati használatra]; illatszer készítmények; esszenciális olajok; fehérítő készítmények; mosó- és

 tisztítószerek; polírozásra, súrolásra és dörzsölésre szolgáló termékek; babaápoló termékek (nem gyógyhatású).

5    Gyógyászati és állatgyógyászati termékek; higiéniás termékek; higiéniás termékek [gyógyászati használatra];

bébi- és csecsemő ételek; étrendkiegészítök emberi fogyasztásra és állatok részére; tapaszok, kötszeranyagok;

 kötszerek, kötszerfélék; fertőtlenítőszerek; rovarirtó szerek.

 9    Szoftverek.

 10    Cumisüvegek; cumisüvegtartók; cumik; cumik cumisüvegekhez; fogzást elősegítő vagy könnyítő gyűrűk;
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babaetető cumik; tartók, borítók cumisüvegekhez; fogzást segítő gyűrűket tartalmazó babacsörgők; tetűfésűk;

 kefék, ecsetek testüregek tisztítására.

 16    Papír és karton; ajándékkuponok, ajándékutalványok; fényképek; papír-írószer áruk, irodaszerek kivéve

 bútorok; ragasztók irodai és otthoni célokra; műanyag lapok; fóliák és tasakok csomagoláshoz.

 21    Háztartási és konyhai eszközök; tisztító eszközök azaz dörzsszivacsok konyhai használatra [tisztításhoz],

dörzsszivacsok bőrradírozáshoz, szivacsok háztartási használatra, szappanadagolók, fésűk és szivacsok, fogkefék,

elektromos fogkefék, fejek elektromos fogkefékhez, fogselyem, felmosórongyok, felmosóruhák, kefék tartályok

tisztítására, edénymosó kefék, vödrök beépített felmosórongy-facsaróval, seprűk, kefék, fém súrolópárnák,

szemétlapátok háztartási használatra, nyélre erősített felmosórongyok, fogpiszkálók, porolók, toalettkefék,

WC-kefék, tisztítópárnák, súrolószivacsok, kozmetikai eszközök, testápolási cikkek, tisztítórongyok, törlőkendők

 fényezéshez, búvárszivattyúk, plungerek lefolyók tisztítására.

 29    Húsok; halak; baromfi- és vadhúsok; húskivonatok; gyümölcs- és zöldségkonzervek, fagyasztott

gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök és zöldségek, főtt gyümölcsök és zöldségek; zselék; dzsemek,

 lekvárok; gyümölcsbefőttek; tojások; tej és tejtermékek; étkezésiolajok és zsírok.

 30    Kávé; tea; kakaó; kakaó és kávé helyettesítők; rizs; tápióka; szágó; liszt; gabonából készült termékek

(kivéve kifli); kenyér; sütemények; édességek; fagyasztva fogyasztandó termékek; cukor; méz; szirupok és

 melasz; élesztő; sütőpor; só; mustár; ecet; szószok (ízesítők); fűszerek; fagylaltok és jégkrémek.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, vízgazdasági, kertészeti és erdőgazdasági termékek; nyers és

feldolgozatlan gabonaszemek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek; friss kerti gyógynövények; élő növények

és virágok; hagymák és gumók; palánták és magok ültetésre; táplálékok, takarmányok és italok állatoknak;

 maláta.

 32    Sörök; ásványvíz és szénsavas víz és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és egyéb készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 35    Promóciós tevékenységek; hirdetési- és reklámszolgáltatások; online kereskedelemmel összefüggő

reklámozási és promóciós szolgáltatások; áruk bemutatása az interneten; mások áruinak csoportosítása, lehetővé

téve az ügyfelek számára az áruk megfelelő összehasonlítását és beszerzését; interneten és mobilapplikációkon

keresztül történő online értékesítés; 3,5,9,10,16,21, 29, 30, 31, 32, 33 és 34 osztályokba tartozó árukkal

összefüggő kiskereskedelmi szolgáltatások és megrendelések feldolgozása, közvetítői szolgáltatások;

kereskedelmi információés tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; árukkal és szolgáltatásokkal

kapcsolatos fogyasztói információ nyújtása az interneten és ügyfélszolgálat; valamennyi az interneten, online

 formában nyújtott fenti szolgáltatás.

  36    Zsetonok, kuponok és értékutalványok kibocsátása.

 38    Számítógépes kommunikációs szolgáltatások; adat, információ, képek, üzenetek és videó továbbítása az

 interneten keresztül.

 39    Árukiszállítás és raktározás; termékek csomagolása; áruszállítás; áruk kézbesítése; áruszállítással

 kapcsolatos közvetítői szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01089

 ( 220 ) 2019.04.01.

 ( 731 )  Farkas Zsolt, Budapest (HU)

 Balázsi Péter, Domoszló (HU)

 Babanaszisz Ziszisz, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Gergő, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; őrölt és egész babkávé; kávé, teák és kakaó felhasználásával készült

italok és eszpresszóitalok: kávé- és/vagy tej- és/vagy kakaópor és/vagy vanília-bázisú italok, így géppel készült és

 eszpresszóitalok; fogyasztásra kész kávé; kávébázisú italok.

 39    Kávé, tea, kakaó, valamint kávé- vagy/és tejbázisú italok, gépi készítésű és eszpresszó italok, továbbá

elektromos készülékek és berendezések, T-ingek, valamint más, kávé- és teafőzéshez, kávé- és

tea-felszolgáláshoz való áruk, továbbá porállapotú aromásító anyagok, aromásító szirupok szállítása, csomagolása

 és raktározása.

  43    Éttermi, kávéeladási és kávéházi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01449

 ( 220 ) 2019.05.06.

 ( 731 )  DOX TV Hungary Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; üzleti bemutatók rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi

szolgáltatások; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

röplapterjesztés; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása

reklámcélokból; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson

keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámszövegek terjesztése; promóciós

anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámanyagok szétosztása;

reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok terjesztése;

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs

hálózaton keresztül; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; távközlési szolgáltatásokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; médiakutatás és

konzultáció; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; reklámszövegek kiadása és frissítése; szórólapok

kiadása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület online

kölcsönzése; internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása az interneten; reklámanyagok

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,

szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; színházi ügynökségek; marketinggel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketing szolgáltatások; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; gyorsírási munkák végzése megrendelésre; reklámanyagok

megjelentetése; reklámszövegírás; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása;

közönségszolgálati szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo

leképezési termékekkel kapcsolatos reklámozás; reklám és marketing; reklámozás; telekommunikációs vagy

elektronikus úton kínált és megrendelt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozás és értékesítési

ösztönzés; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos

reklámozás, hirdetés; pay per click (ppc) hirdetés; apróhirdetési szolgáltatások; elektronikus kommunikációs

hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; reklámozás bannerekkel; hirdetés elektronikus médián,

főként interneten keresztül; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3009



keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a

telematikai és telefonos hálózatok területén; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások;

mozireklámok; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; népszerű- és szaksajtóban történő

hirdetés, reklámozás; reklámozás, beleértve a harmadik személy számára történő termékek és szolgáltatások

értékesítésével kapcsolatos promóciót reklámanyag továbbításával és a reklámüzenetek számítógépes

hálózatokon történő terjesztésével; szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos hirdetés, reklámozás; internetes

reklámozási szolgáltatások; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes kommunikációs hálózatokon; számítógépes hálózatok és weboldalak online

promóciója; online reklámozás; hirdetési felület biztosítása újságokban; reklámhely tervezése, vétele és

tárgyalása; termékminták terjesztése reklámcélokra; szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos üzleti

szolgáltatások; televízióműsorok szponzorálásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; televíziós reklámok

szponzorálásának biztosításával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; előfizetések elektronikus folyóiratokra;

újságelőfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés tv csatornára; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; média- és reklámtervek, -koncepciók

készítése és megvalósítása; reklámok elkészítése; reklámanyag készítése; hirdetési rovatok készítése; marketing

promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklámtervezés és

-elhelyezés; marketingtervek elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklám

szórólapok elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; kereskedelmi reklámszövegek

készítése; hallgatottsági/nézettségi kvóták meghatározása rádió- és tévéműsorok számára; mozireklámok

gyártása; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; rádiós reklámok

készítése; reklámfilmek készítése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása;

televíziós reklámozás; videofelvételek készítése reklámcélokra; vizuális reklámanyagok gyártása; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; tanulmányok üzleti tervekről; értékesítési

promóciós szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása szponzorok szervezése révén,

akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal, sportversenyekkel és

sporttevékenységekkel; eladási, értékesítési promóciók; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; mások

termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; kereskedelmi vásárok promóciója; koncertek promóciója

[reklámozása]; vállalatok promóciója [reklámozás]; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti promóció;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; telex útján biztosított üzleti promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok

osztásával; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; telefonon nyújtott promóciós

szolgáltatások; promóciós marketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; aukciós eladások

lebonyolítása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; piackutatási

információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; reklámozással kapcsolatos információk

szolgáltatása; marketing beszámolók készítése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti

információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési

helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre

bocsátása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató

kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online árverési szolgáltatás biztosítása;

rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; válaszra ösztönző reklámozás; hirdetések elhelyezése;

reklámlevél szolgáltatás; on-line hirdetői tevékenység IT hálózaton; más forgalmazók áruinak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy
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kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; reklámanyag frissítése;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési, marketing és promóciós szolgáltatások;

reklámozási szolgáltatások; ügynökségek rádiós és televíziós hirdetéseinek hirdetési anyagának terjesztése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; internetes weboldalakként

használható reklámok összeállítása; interneten használható reklámok összeállítása; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing

területén; marketing menedzsment tanácsadás; közönségszolgálati [pr] konzultáció; franchise-oknak nyújtott,

reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; reklám- és marketing konzultáció; telefonos és televíziós

árverések; televíziós reklámozás program; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; sportolók promóciós

menedzselése; hírességek promóciós menedzselése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; piaci elemző és

kutató szolgáltatások; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy

kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; direkt marketing szolgáltatások; grafikus

reklámozási szolgáltatások; piackutatás és analízis; piackutatás; piackutatási szolgáltatások a műsorszóró

médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára; marketinggel kapcsolatos kutatási

szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub

szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; marketing ügynökségek keresőmotorjai általi

marketing szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámozási szolgáltatások biztosítása

adatbázisok útján; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámszolgáltatások

televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási

szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; tengeri és tengerészeti ágazatokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; ingatlantulajdonnal

kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;

reklámszolgáltatások építészeknek; virágárusok számára biztosított reklámozási szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámszolgáltatások

italok eladásának előmozdítására; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó

tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; üzleti marketing szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; üzleti

konzultációs szolgáltatások marketinghez kapcsolódóan; pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos

üzleti konzultációs szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; piackutatási adatgyűjtő

szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; költségfelmérési

szolgáltatások; piacértékelési szolgáltatások; árverési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; piackutatási

adatkinyerési szolgáltatások; reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások

szendvicsember táblák révén; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára;

márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; kereskedelmi információs szolgáltatások;

belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása; üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése;

termelékenységi tanulmányok lebonyolítása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok

készítése; üzletvitel sportolók számára; reklámhely bérbeadása vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban;

 reklámhely bérbeadása vasúti létesítményeken.

 38    Vezeték nélküli, elektronikus képtovábbítás; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése;

vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvítele a távközlés
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segítségével; internetszolgáltatások (isp); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális

képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; üzenetek és adatok közvetítése

eíektronikus átadással; személyhívó szolgáltatások; üzenetek kézbesítése audiovizuális média által; üzenetek

kézbesítése elektronikus média által; elektronikus levelezés, e-mail; digitális audio és/vagy videó közvetítés

távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet

is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;

elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;

kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós

műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus adatátvitel; elektronikus képátviteli

szolgáltatások; elektronikus hirdetések (távközlés); elektronikus hirdetések (távközlés); rádiós és televíziós

programok közvetítése; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; pénzügyi információ sugárzása

rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi információ televíziós sugárzása; zenei

műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; információk sugárzása televízión keresztül; kábeltévés közvetítés;

műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorközvetítés interneten keresztül; műsorközvetítés

interneten keresztül; műholdas műsorszórás; rádiós és televíziós programok közvetítése; teleshopműsorok

közvetítése; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas közvetítés; rádiós és televíziós programok közvetítése;

rádióadás; rádiós és televíziós programok közvetítése; kábeltévés közvetítés; rádiós és televíziós programok

közvetítése; videó- és audioműsorok közvetítése az interneten keresztül; videó- és audioműsorok közvetítése az

interneten keresztül; audio műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; kommunikációval

kapcsolatos információ; információszolgáltatás távközlési ügyekben; műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási

szolgáltatások; földi hordozható rádió adó-vevőre vonatkozó információs szolgáltatások; rádiótelefonokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; telekommunikációval kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív

távközlési szolgáltatások; interaktív szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a műsorok automatikus rögzítését

nézői szokások/preferenciák alapján; előzetes műsorválasztást megkönnyítő interaktív szolgáltatások;

televízióműsorok rögzítését lehetővé tevő interaktív szolgáltatások; interaktív szolgáltatások televíziónézőknek a

műsorok előzetes kiválasztásának elősegítésére; interaktív televízió és rádió sugárzás; televíziós kábelhálózatok

működtetése; műholdvevő antennák működtetése; rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek üzemeltetése;

szélessávú távközlési hálózatok működtetése; távközlési rendszerek működtetése; távközlési berendezések

üzemeltetése; digitális zene közvetítése távközlés útján; online dokumentumok kézbesítése globális számítógépes

hálózaton keresztül; üzenetek és adatok közvetítése elektronikus átadással; szimultán televíziós közvetítés

globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték nélküli hálózatokon keres2rtül; jelzőberendezések,

jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; műholdas műsorvevő antennák kölcsönzése, bérbeadása; vezeték

nélküli kommunikációs rendszerek bérbeadása; jeldekóderek bérbeadása, kölcsönzése; jeldekóderek kölcsönzése,

bérbeadása [kommunikációhoz]; rádió adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró

készülékek, szettek kölcsönzése; kommunikációs berendezések bérbeadása; kommunikációs berendezések

bérbeadása; kommunikációs csatornák bérbeadása; kommunikációs rendszerek kölcsönzése, bérbeadása;

kommunikációs készülékek és eszközök kölcsönzése; helyi hálózatok bérbeadása; megafonok bérbeadása,

kölcsönzése; műsorszóró berendezések bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése;

rádiókommunikációs felszerelések kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; frekvenciaátalakítók

kölcsönzése [kommunikációhoz]; fax adó-vevő készülékek kölcsönzése; rádióberendezések kölcsönzése;

rádiótelefonok kölcsönzése; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása,

kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési vonalak

bérbeadása; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési készülékek és berendezések bérbeadása,

kölcsönzése; távfeldolgozó készülékek és eszközök kölcsönzése; számítógépes kommunikációs berendezések és

felszerelések bérbeadása; hangjelek közvetítésére szolgáló készülékek kölcsönzése; videojelközvetítő készülékek

kölcsönzése; műsorközlő berendezések biztosítása külső helyszínekre; üzenetkézbesítő készülékek kölcsönzése;

üzenettároló készülékek kölcsönzése; képátviteli berendezések kölcsönzése; rádiós személyhívó készülékek
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kölcsönzése, bérbeadása; rádió adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsoridő bérlete; globális

számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hozzáférési idő értékesítése

számítógépes adatbázisokhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hozzáférési idő bérbeadása weboldalakhoz [internetszolgáltatók]; műsorok adása kábelen vagy műholdon

keresztül; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; kábelrádiós átvitel; műsorok átvitele kábelen keresztül;

számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; információ közlése elektronikus eszközökkel; számítógépes adatközlés; műholdas

információközlés; televíziós információközlés; kommunikáció elektromágneses hullámok segítségével;

mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció analóg és digitális számítógépes terminálokon keresztül;

kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció elektronikus eszközökkel; mobiltelefonos

kommunikáció; kommunikáció multinacionális távközlési hálózatokon keresztül; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikációs szolgáltatások számítógépek segítségével; kommunikáció számítógép

terminálokkal; kommunikáció számítógépes terminálok útján, digitális átvitel vagy műhold által; kommunikáció

rádión keresztül; elektronikus levelezőrendszerek általi kommunikáció; telefontechnikai szolgáltatások;

kommunikáció távirati úton; távnyomtatós kommunikáció; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; fax

kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; rádióadás; kommunikáció száloptikás hálózatok

segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció globális számítógépes hálózaton vagy

interneten keresztül; mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció számítógép terminálokkal; távírón keresztüli

kommunikáció biztosítása; fax kommunikációs szolgáltatások; rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások;

elektronikus kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása; elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; adatbankok közötti kommunikációs

szolgáltatások; számítógépek közötti kommunikációs szolgáltatások a sörgyártás számára; kábelkommunikációs

szolgáltatások; elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások;

kommunikációs szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; rádiókommunikációs szolgáltatások;

műholdas kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások hangok

elektronikus átvitelére; kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus átvitelére; kommunikációs

szolgáltatások képek elektronikus átviteléhez; kommunikációs szolgáltatások vészjelzések kézbesítéséhez;

kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére; kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére

elektronikus eszközökkel; kommunikációs szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez; kommunikációs

szolgáltatások elektronikus adatcsere céljából; autótelefonos kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs

szolgáltatások videokonferenciákhoz; mobiltelefonos összeköttetés; mobiltelefonos összeköttetés;

kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen adatok és dokumentumok elektronikus átvitele számítógép

felhasználók között; kommunikációs berendezések bérbeadása; nemzetközi adatátvitel; mobiltelefonos

kommunikáció; mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil rádió kommunikációk; mobiltelefonos

kommunikáció; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; műholdas műsoridő bérlete; kábeltelevíziós

felszerelések bérbeadása; mobilkommunikációs felszerelések bérbeadása; hozzáférési idő értékesítése

számítógépes adatbázisokhoz; hírügynökségek; hírügynökségek [kommunikáció]; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; videokonferencia szolgáltatások; elektronikus távközlési összeköttetések biztosítása;

számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; rádiós kommunikáció biztosítása; telefonos kommunikáció

biztosítása; kommunikáció távirati úton; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; internetszolgáltatók;

internetszolgáltatók; felhasználói internet hozzáférés biztosítása (szolgáltatók); internethez való használói

hozzáférhetőség biztosítása (szolgáltatók); hozzáférés biztosítása adathálózatokban található számítógépes

programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; weblog-hozzáférés biztosítása; elektronikus

kommunikációs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és

elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés

biztosítása; elektronikus online hálózathoz való hozzáférés biztosítása információkereséshez; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz és más számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való hozzáférés
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biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való többfelhasználós hozzáférés biztosítása;

felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózathoz való

hozzáférés biztosítása, információátadás és információterjesztés céljából; adatbázisokhoz való hozzáférés

biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes hálózatokhoz való hozzáférés és hozzáférési

idő bérbeadása, kölcsönzése; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása,

kölcsönzése; internetszolgáltatók; internetszolgáltatók; internet hozzáférés biztosítása; központi állományokban

elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása távkonzultációhoz;

hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes

hálózatokhoz és internethez való hozzáférés biztosítása; számítógépes hálózatokhoz és internethez való

hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; elektronikus információs hálózati oldalakhoz való

hozzáférés biztosítása; digitális zenei weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; digitális zenei

weboldalokhoz való hozzáférés biztosítása interneten; elektronikus üzenetküldő rendszerekhez való hozzáférés

biztosítása; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; távközlési hálózatokhoz való

hozzáférés biztosítása; televízió hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül; távközlési raktározási

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása; internetes

webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes webhelyekhez; digitális zenei

weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; mp3 weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása;

kommunikációs hálózatokhoz való számítógépes hozzáférés biztosítása; telekommunikációs csatlakozások

biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz; távközlési hozzáférés és kapcsolatok biztosítása számítógépes

adatbázisokhoz és az internethez; távközlési hozzáférés és kapcsolatok vagy linkek biztosítása számítógépes és

internetes adatbázisokkal; távközlési hozzáférés és kapcsolatok biztosítása számítógépes adatbázisokhoz és az

internethez; távközlési hozzáférés és kapcsolatok vagy linkek biztosítása számítógépes és internetes

adatbázisokkal; több felhasználós vonalkapcsolás [dial-up] és dedikált internet hozzáférés biztosítása; többszörös

felhasználású hozzáférés globális számítógépes információs hálózatokhoz, széles körű információk átadásához és

terjesztéséhez; telekommunikációhoz kapcsolódó online információ szolgáltatás; online adattovábbítás; online

szolgáltatások, nevezetesen üzenetek küldése; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások

biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz; adatkommunikáció elektronikus eszközökkel; adatátvitel

elektronikus levelezéssel; mobiltelefonos összeköttetés; segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs

szolgáltatások biztosításához; képek műholdas közvetítése; elektronikus postafiók biztosítása; internetes fórumok

biztosítása; online interaktív hirdetőtáblák; internetet és más kommunikációs hálózatokat használó levelezési

szolgáltatások; képek továbbítása számítógép segítségével; adatátvitel és adatközvetítés; rádióadás és vétel;

adatbázis-információ adása és vétele [továbbítása] távközlési hálózaton keresztül; üzenetek küldése és fogadása

világméretű számítógépes hálózatok segítségével; információtovábbítás adatkommunikáción keresztül,

döntéshozatal elősegítésére; rádiós adatközlés; telefonos információtovábbítás; információk átvitele telematikai

kódokkal; interaktív szórakoztató szoftverek továbbítása; kábeltelevíziós műsorszórás; rövid üzenetek átvitele;

írott üzenetek, közlemények elektronikus továbbítása; írott üzenetek, közlemények átvitele táviratok formájában;

adatátviteli szolgáltatások; adatátvitel elektronikus eszközökön keresztül; információtovábbítás elektronikus úton;

telefonkapcsolattal működő elektronikus képfeldolgozáson keresztül történő adatátvitel; adattovábbítás

elektronikus levélben; adatok vagy audiovizuális képek továbbítása globális számítógépes hálózaton vagy

interneten keresztül; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az

internetet is; számítógépek és munkaállomások közötti információtovábbítás; lézersugaras adatátvitel;

mikrohullámú adatátvitel; információk továbbítása az audiovizualitás területén; adattovábbítás audiovizuális

berendezéseken keresztül; kábeles adatátvitel; adatok továbbítása számítógép által; információátvitel távírógépen,

műholdon keresztül; információátvitel ugyanahhoz a telematikai hálózathoz kötött számítógépeken keresztül;

információk továbbítása elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; adatátvitel kommunikációs

műholdakon keresztül; információk továbbítása elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül;
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információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai távközlési

hálózatokon; adatok továbbítása számítógép által; rádiós adatközlés; adatátvitel rádiós személyhívón keresztül;

információtovábbítás videokommunikációs rendszereken keresztül; távközlési adatátvitel; telefonos adatátadás;

információátvitel géptávírón keresztül; gyógyszerészeti készítményekkel, gyógyszerekkel és higiéniával

kapcsolatos információk átvitele; adatátviteli szolgáltatás; műholdas adat-, hang- és képátvitel; elektronikus

üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenet és képtovábbítás; üzenetek és képek

továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek és

képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások; üzenettovábbítás

távirat útján; internetes üzenetküldés; internetes üzenetküldés; üzenetek továbbítása számítógép segítségével;

üzenettovábbítás faxon; üzenettovábbítás telefonon; üzenetátvitel telexen; üzenetátvitel távírón [telex]; faxok

továbbítása; üzenettovábbítás telefonon és faxon; műholdas átvitel; telex átvitel; számítógépesített

dokumentumok továbbítása; számítógépesített adatok továbbítása kábel útján; számítógépesített adatok

továbbítása rádió használatával; számítógépesített adattovábbítás televízió segítségével; rádiós és televíziós

programok közvetítése; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; adatbázis-információk átvitele

telekommunikációs hálózatokon keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából telekommunikációs

rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon keresztül; kódolt

üzenetek és képek átvitele; telefon vagy telekommunikációs hívások átvitele; telefonhívások továbbítása; rádiós

és televíziós programok közvetítése; videofilmek továbbítása; üzenetek küldése; hírek és aktuális eseményekkel

kapcsolatos információk továbbítása; hangátvitel elektronikus úton; műholdas hang-és képátvitel; hangtovábbítás

interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; műholdas hangátvitel; műholdas hangátvitel; élő közvetítések

weboldalakon [webkamerásj; video-on-demand szolgáltatások; üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; üzenetek

gyűjtése és továbbítása; televízió műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; hozzáférés

tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; távközléssel kapcsolatos szaktanácsadás; üzenettovábbítás

telefonon; elektronikus üzenettovábbítás; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül;

videokonferencia berendezések biztosítása; elektronikus adatkapcsolati pontok biztosítása; elektronikus

videokapcsolatok biztosítása; elektronikus hangösszeköttetések biztosítása; frame relay kapcsolati szolgáltatások

biztosítása adattovábbításhoz; távközlési szolgáltatások és berendezések biztosítása és bérbeadása;

kommunikációval kapcsolatos jelentések biztosítása; elektronikus adatok cseréjét segítő kommunikációs

lehetőségek biztosítása; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; kommunikációs lehetőségek biztosítása

rádiós műholdakon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása digitális adatcseréhez; kommunikációs

eszközök biztosítása elektronikus úton történő adatcseréhez; kommunikációs lehetőségek biztosítása rádión

keresztül; kommunikációs szolgáltatások biztosítása telefonkártyák és hitelkártyák felhasználásával;

kommunikációs lehetőségek biztosítása kábelen keresztül; internetet használó csevegő vonalak biztosítása;

internetet használó csevegő vonalak biztosítása; online listaszerverek biztosítása üzenetek átvitelére számítógép

felhasználók között; rádióvétel és rádióadás feltételeinek biztosítása; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása

üzenetek továbbításához számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók

között történő üzenetátvitelre; online csevegőszobák és szociális hálózat biztosítása számítógép-használók közötti

üzenetküldésre; online csevegőszobák biztosítása számítógép-használók közötti üzenetküldésre;

csevegőszobákhoz és elektronikus hirdetőtáblákhoz kapcsolódó online szolgáltatások biztosítása; rádiós

műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső

helyszínekre; telekonferencia létesítmények biztosítása oktatási célokra; médiakommunikációval kapcsolatos

információnyújtás; információszolgáltatás távközlési ügyekben; elektronikus kommunikációs kapcsolatok

biztosítása; telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók]

számára; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása; telekonferencia szolgáltatások; műholdas kapacitás

biztosítása [távközlés]; videokonferenciához szükséges eszközök és felszerelések biztosítása; rádióvételt és

rádióadást lehetővé tevő eszközök biztosítása; hívásfolyam telefonvonalak biztosítása; telekommunikációs

eszközök biztosítása oktatási célokra; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes
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hálózathoz; távközlési eszközök, berendezések biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az

internethez vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz

adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés biztosítása rádiótelefonokkal kapcsolatos,

televízión keresztül közvetített információnyújtás; központi kapcsoló szolgáltatások nyújtása elektronikus

hírközlő hálózatokhoz; elektronikus levelezés, email; internetes fórumok biztosítása; távkonferencia

szolgáltatások; online kommunikációs szolgáltatások biztosítása; frame relay kapcsolati szolgáltatások biztosítása

adattovábbításhoz; vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a biztonságos

kommunikációs csatornák használatát; internetszolgáltatók; internetszolgáltatók; telefonszámokkal

[telefonkönyv] kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; videokonferencia szolgáltatások; virtuális szolgáltatások

biztosítása számítógép használók közti valós idejű interakcióhoz; adásidő biztosítása kommunikációs

szolgáltatásokhoz; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; információ közvetítéséhez kapcsolódó

számítógépes kommunikáció; számítógépes adatközlés; számítógépesített kommunikációs szolgáltatások;

számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez; elektronikus hirdetőtáblák; információ számítógépes továbbítása

kódolt vagy terminálos hozzáféréssel. üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenetek és képek

továbbítása számítógépek segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; információk és képek

továbbítása számítógéppel; üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével; üzenetek,

információk és képek továbbítása számítógép segítségével; képek továbbítása számítógép segítségével; rádiós

információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiótávközlés; személyhívó szolgáltatások; információ és más műsorok

rádiós műsorszórása; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,

kábelhálózaton keresztül is; rádiós kommunikáció; rádióadás; rádióadás; rádióadás; rádióadás; rádiótelefonos

kommunikációs szolgáltatások; rádióadás; rádiótávírós kommunikációs szolgáltatások; rádiós adatközlés;

üzenetváltás számítógépes átvitellel; elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas átvitel; műholdas

adatátvitel online globális számítógépes hálózaton keresztül; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas

hang-és képátvitel; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; műholdas közvetítés; közvetítés műholdon

és kábelen keresztül; műholdas televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén;

adatkommunikációval kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén;

elektronikus kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén;

kommunikációs berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatás távközlés

területén; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció;

biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; vészüzenetek küldése utazók számára [elektronikus eszközök

segítségével]; vészüzenetek küldése [elektronikus eszközökkel]; üzenetek küldése; üzenetküldés számítógépes

hálózatokon keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül;

elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások; hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, - fogadás és

-továbbítás; adat áramoltatás; internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások;

internetes videó streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok

terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; telefonok kölcsönzése;

telefontechnikai szolgáltatások; telefonos és távközlési szolgáltatások; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások;

telefonos távközlési szolgáltatások biztosítása előre fizetett telefonos hívókártyákkal; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági

telefonszolgáltatások; kommunikáció távirati úton; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; táviratos

távközlési szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; információs távközlés (beleértve a weboldalakat);

információszolgáltatás távközlési ügyekben; távközlési szolgáltatások; e-mailes telekommunikáció; távközlési

számítógépes terminálok, telematikán, műholdon, rádión, távírón, telefonon keresztül; távközlési szolgáltatások;

optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési szolgáltatások; internetalapú telekommunikációs

szolgáltatások; mobil rádióhálózatot használó távközlési szolgáltatások; műholdas kommunikációs szolgáltatások;

távközlési szolgáltatások adatok terjesztéséhez; távközlési szolgáltatások számítógépes adatbázisokhoz való
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hozzáférés biztosításához; távközlési szolgáltatások információ faxon történő átviteléhez; távközlési

szolgáltatások adatbankokban tárolt információk eléréséhez; távközlési szolgáltatások légiutasoknak; távközlési

szolgáltatások betűszedéshez; telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen ISDN szolgáltatások;

telekommunikációs szolgáltatások, más néven személyi kommunikációs szolgáltatások; távközlési szolgáltatások,

nevezetesen kéretlen reklámhívások megszakítása és megakadályozása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen

száloptikai hálózati szolgáltatások biztosítása; konzultáció telekommunikáció területén; távközlési berendezések

kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; telex irodai

szolgáltatások; telematikai kommunikáció számítógépes terminálok révén; telematikai szolgáltatások; jelszóval

elérhető telematikai szolgáltatások; telematikai [adatkommunikációs] szolgáltatások; telematikai adat- és

fájlátvitel; telematikai információküldés; géptávíró szolgáltatások; rádiós és televíziós programok közvetítése;

rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós és televíziós

programok közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses televíziós műsorszórás; rádiós és

televíziós programok közvetítése; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése; elektronikus

kommunikációs rendszerek üzemeltetése; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások];

mobil kommunikációs rendszerek működtetése; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; telekommunikációs

hálózatok működtetése; műholdas televíziós adók működtetése; személyhívó rendszerek működtetése;

előfizetéses TV-szolgáltatás (fizetős TV) működtetése, video-on-demand szolgáltatást beleértve; üzenetküldő

készülékek kölcsönzése; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek

kölcsönzése; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; hírügynökségek; audio kommunikációs

szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális átviteli szolgáltatások; automatikus

telefonszolgálat; vezeték nélküli hangposta szolgáltatások; vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások;

vezeték nélküli telefonos szolgáltatások; vezeték nélküli digitális üzenetküldő szolgáltatások; vezeték nélküli fax

szolgáltatások; nagysebességű adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatok működtetői számára; ISP

szolgáltatások; ISP szolgáltatások; ISP szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; digitális hálózati

távközlési szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; elektronikus levelezési

és postafiók szolgáltatások; elektronikus kommunikációs szolgáltatások; számítógép segítségével biztosított

elektronikus kommunikációs szolgáltatás; elektronikus kommunikációs szolgáltatások bankok számára;

elektronikus kommunikációs szolgáltatások pénzügyi intézmények részére; elektronikus kommunikációs

szolgáltatások adatok rögzítésére vonatkozóan; elektronikus kommunikációs szolgáltatások antennán keresztül;

elektronikus kommunikációs szolgáltatások kábelen keresztül; pénzügyi információk nyújtásához kapcsolódó

elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus levelezés,

e-mail; elektronikus levelezési és postafiók szolgáltatások; elektronikus levelezési és üzenetküldési

szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre; elektronikus adatcsere-szolgáltatások;

elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével kapcsolatos elektronikus kommunikációs

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus átvitelére; elektronikus hírügynökségi

szolgáltatások; elektronikus és távközlési továbbítási szolgáltatások; elektronikus levelezés, email; elektronikus

átviteli szolgáltatások; elektronikus hangüzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus rendelésátvitel;

elektronikus levelezés, e-mail; elektronikus levelezés és facsimile szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások;

kábeltelevíziós műsorszórás; adatközvetítési szolgáltatások; Pay-per-view [PPV] televíziós adás; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; hangposta szolgáltatások; hanggal aktiválható

tárcsázási szolgáltatások; zenés, éneklő távirati szolgáltatások; számítógéppel biztosított interaktív

kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és kommunikációs szolgáltatások; internet-alapú telefonos

szolgáltatások; internet szolgáltatások lakossági és vállalati ügyfelek számára; internet portál szolgáltatások;

elektronikus levelezés, email; telefonok kölcsönzése; időosztás szolgáltatások kommunikációs készülékekhez;

hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségek; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon

vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; kábeltelevíziós műsorszórás; műsoradás kábelen;

közvetítés műholdon és kábelen keresztül; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műsoradás kábelen; fax

kommunikációs és átviteli szolgáltatások; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; nyilvános
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telefonokkal kapcsolatos kommunikációs szolgáltatások; mobiltelefonos összeköttetés; fax kommunikációs

szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos összeköttetés; kommunikációs

szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; telex [távíró] kommunikációs szolgáltatások; fax

kommunikációs szolgáltatások; telex-üzenetes kommunikációs szolgáltatások; adatbank összekapcsolási

szolgáltatások; mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil

 telekommunikációs hálózati szolgáltatások

 41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilm-forgalmazás; televíziós

műsorok szindikálása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás]; videókhoz kapcsolódó díjátadók vendégül

látása [szervezés]; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványszerkesztés; folyóiratok és könyvek elektronikus online

közzététele; show-műsorok készítése; műholdas televíziós show-k; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése;

mozifilmek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmforgalmazás

[kivéve szállítás]; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmes szórakoztatás;

filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók; zenei produkciók; dalszerzés mozifilmekhez; rádiós zenei

koncertek; televíziós zenei koncertek; élő zenei koncertek; előadási helyszíneken bemutatott zenés

esztrádműsorok; zenei rendezvények szervezése; zenei kazetták kölcsönzése; zenekiadási szolgáltatások;

jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; videofilmekkel kapcsolatos információs

szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; filmstúdiók; elektronikus magazinok kiadása; globális

számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; elektronikus kiadványok megjelentetése; zenekiadási

szolgáltatások; kottafüzetek kiadása; web-es újságok megjelentetése; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;

könyvek és magazinok megjelentetése; újságok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák

megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és

egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői

tartalmának kiadása; videoszalagok vágása; kiadói szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások

szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális célú

bemutatók, kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; rádió- és televíziókészülékek

bérbeadása; mozifilm-berendezések kölcsönzése, bérbeadása; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; audio lemezek

kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; hangoskönyvek bérbeadása; audioberendezések kölcsönzése;

hangfelvételek kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; zenét tartalmazó hangszalagok bérbeadása; audiovizuális

készülékek kölcsönzése; audiovizuális felvételek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése;

mozifilmek és hangfelvételek kölcsönzése; mozifilm-kamerák bérbeadása, kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek

bérbeadása; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók

bérbeadása; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videoszalagok kölcsönzése;

magnókazetták bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; mozik bérbeadása; filmfelvevő berendezések

kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése;

mozifilmek kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; mozifilmek

kölcsönzése; CD lemezek kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása;

jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; színpadi díszletek kölcsönzése; film- vagy televíziós díszlet

kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt

tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó

felszerelések bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása;

mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok bérbeadása;

hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; felvételek, CD-lemezek vagy műsoros

mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; videokamerák kölcsönzése; rádióvevő készülékek

kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; rádióvevő készülékek kölcsönzése; rádióvevő készülékek

kölcsönzése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; világítás bérbeadása
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filmkulisszákhoz; világítás bérbeadása színházi előadásokhoz; világítás bérbeadása televíziós felvételekhez;

világítóberendezések bérbeadása színpadi felszerelésekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy

televíziós stúdiók részére; világítóberendezések bérbeadása színházak számára; világítóberendezések bérbeadása

televízió-stúdióknak; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; búvárpipák kölcsönzése; színpadi díszletek

kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; sífelszerelés

kölcsönzése; festmények és kalligráfiák kölcsönzése; műsoros kazetták kölcsönzése; szórakoztató felvételek

kölcsönzése; televíziós kamerák kölcsönzése; televízió kölcsönzés; televízió kölcsönzés; tévéműsorok

kölcsönzése; teniszpályák kölcsönzése; előre rögzített filmek kölcsönzése; felvett filmek kölcsönzése lemezeken;

felvett filmek kölcsönzése videoszalagokon; műsoros videoszalagok kölcsönzése; CD-lejátszók bérbeadása;

hanglejátszó készülékek kölcsönzése, bérbeadása; hangjelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása;

videojelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása; hangfelvevő berendezések bérbeadása, kölcsönzése;

videolemezek kölcsönzése; videofilmek kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése;

videofelszerelések kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok

kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

kölcsönzése; videoszalagok és mozifilmek kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok,

videokazetták és videogramok kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása;

papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videofelvételek kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése; animációs

rajzfilmek készítése; filmszínházi előadások, filmbemutatók; zenés előadások; zenés előadások; tánc, zene és

dráma előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videoelőadások; élő előadások bemutatása; élő előadások

bemutatása; élő zenekari előadások; élő zenekari előadások; rock együttesek élő fellépései, előadásai; élő

előadások bemutatása; drámák előadása; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés szórakoztatás nyújtása

vokálegyüttesek által; koncertek bemutatása; élő komédiák bemutatása; koncertek prezentálása; operák

bemutatása; táncos előadások bemutatása; zenés szólóestek bemutatása; színházi produkciók; színházi

szórakoztatás; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások, zenei előadások; színházi

produkciók; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád műsorok; filmszínházak;

moziadaptáció és vágás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások filmfelvevő gépek és berendezések

(biztosítása); filmszínházak; mozifilmek gyártása filmszínházak; filmstúdiók; filmszínházak; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; színpadi

díszletek kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; kulturális

tevékenységek; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások nyers felvételének készítése;

csengőhangok az interneten [nem letölthető]; audio-szalagok [hangkazetták] vágása; filmszerkesztés, vágás;

mozifilmek vágása; rádió- és televízióműsorok készítése; interaktív és digitális tömörítési funkcióval rendelkező

televíziós berendezések lízingje; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; zenei művek

publikálása; zenei szövegek kiadása; könyvek publikálása és kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás;

eseménynaptárak kiadása; színházi szövegkönyvek kiadása; könyvkiadás; könyvek és magazinok megjelentetése;

szórólapok megjelentetése; oktatási anyagok kiadása; adatbázisokban vagy az interneten hozzáférhető anyagok

publikálása; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; kották kiadása; dalok kiadása;

elbeszélések kiadása; kézikönyvek kiadása; elektronikus publikációk; folyóiratok publikálása; szövegek kiadása;

dalszövegek kiadása könyv formájában; dalszövegek kiadása lapok formájában; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok és nyomtatott

kiadványok megjelentetése; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; televízión keresztül nyújtott oktatási

szolgáltatások; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon keresztül; szórakoztató és kulturális

rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok rendezése;

képzési célú fesztiválok rendezése; zenés előadások szervezése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenés előadások szervezése; zenés előadások szervezése; távközléssel kapcsolatos éves konferencia

szervezése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása;
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kongresszusok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; közönség bevonását célzó játékok szervezése; színházi előadások szervezése;

kulturális show-k szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; színházi

előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; filmek oktatási célú közzététele; filmek bemutatása;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmek bemutatása; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

televízióműsorok bemutatása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; videofilmek bemutatása; golfütők

egyéni felhasználókhoz való igazítása; tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; különleges effektek készítése

szórakoztatási célokra; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából; dokumentumfilmek készítése mozik

részére; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; hírműsorok készítése mozis vetítésre; oktatási célú kiállítások

rendezése; képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; gyakornoki,

tanonci felkészítés; oktatási programok szervezése; feliratok készítése filmekhez; feliratozás készítése élő

színházi előadásokhoz; szórakoztató bemutatók szervezése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádióműsorok

készítése; szövegek készítése kiadásra; tv műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;

szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása;

rádióműsorok terjesztése; televíziós műsorok szindikálása; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok

gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók

készítése; műsoros audio kazetták készítése; hangfelvétel készítése; audioszalagok készítése szórakoztatási

célokra; zenei szórakoztató műsorok készítése; audiovizuális felvételek készítése; dokumentumfilmek készítése;

élő show-k készítése; tehetségkutató műsorok készítése; mozifilmek gyártása; filmek készítése a labdarúgás

aspektusairól; filmgyártás oktatási célokra; oktatási filmek gyártása; zenei produkciók; zenés show-k készítése;

zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenés videók készítése; rajzos moziklipek

gyártása; kabarék készítése; mozifilmgyártás és -forgalmazás; rádióműsorok gyártása és szolgáltatása; televíziós

műsorok készítése és forgalmazása; rádióműsorok készítése és bemutatása; zeneórákhoz és programokhoz

gyakorlatok összeállítása és levezénylése; animációs mozis videoklipek gyártása élő előadások készítése;

kabaréműsorok készítése; színdarabok színpadra állítása színdarabok színpadra állítása; színházi produkciók;

mozifilmek gyártása; mozifilmek gyártása korcsolyashow-k készítése; folytatásos animációs kalandshow-k

készítése; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; különleges

effektek készítése filmekhez; különleges effektek készítése rádiók számára;; televíziós speciális effektek

készítése; színpadi show-k rendezése; színdarabok színpadra állítása; show-műsorok készítése; show-k és filmek

készítése; kábeltelevíziós műsorok gyártása; teleshopping műsorok készítése; rádióműsorok készítése; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióműsorok készítése; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok készítése; filmes tanulmányok készítése; sportesemények

megrendezése; sportesemények rendezése forgatáshoz; sportesemények rendezése a rádiók számára;

sportesemények rendezése televíziók számára; menedzsment-előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása;

televíziós show-műsor készítés/rendezés; tévéfilmek gyártása; televíziós és mozifilmek készítése; rádió- és

televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; televíziós show-műsor készítés/rendezés;

élőtelevízióműsorok készítése; TV műsorok készítése; televíziós szórakoztató műsorok készítése; élő

szórakoztató televízióműsorok készítése; televíziós szórakoztató műsorok készítése; rádió- és televízióműsorok

készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek

elkészítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztató show-k készítése táncosok

részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k készítése zenészek

közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; hang- és zenefelvételek

készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; kábeltelevíziós műsorok gyártása;

kábeltelevíziós műsorismertetés [műsor ütemezés]; animációs rajzfilmek készítése; animációs rajzfilmek
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készítése; hanganyagok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; mozifilmek gyártása; videoszalagok gyártása;

videoszalagok gyártása; szórakoztatási célú filmgyártás; filmforgalmazás; videofilm gyártás és kölcsönzés;

színházi produkciók; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató műsorok készítése;

világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok gyártása;

videofilmgyártás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és/vagy videofelvételek készítése; videokazetták

gyártása; oktatóvideók készítése; videoszalagok gyártása; videolemezek gyártása; videofelvételek készítése;

videoszalagok gyártása; videoszalagok és videolemezek előállítása; videoszalagok gyártása vállalati használatra

vállalati oktatási célú képzéshez; videoszalagok gyártása vállalati használatra menedzsment képzésekhez; élő

szórakoztató műsorok rendezése; élő szórakoztató műsorok rendezése; hang- és/vagy videofelvételek készítése;

hanganyagok készítése; hanganyagok készítése; mozifilmek vetítése orvosi célokra; mozifilmek vetítése technikai

célokra; mozifilmvetítőgépek bérbeadása; víziparkok üzemeltetése; általános műveltségi [írás-olvasás]

tanfolyamok lebonyolítása; atlétikai pályák üzemeltetése; hang- vagy videostúdiók biztosítása; uszodai

létesítmények; baseballpályák üzemeltetése; biliárdszalonok üzemeltetése; digitális zeneszolgáltatás az

internetről; digitális zeneszolgáltatás az internetről; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról;

digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakon [nem letölthető]; elektronikus publikációk

biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; élő show-k rendezése; zenés

szórakoztatás; élő zenei előadások; színházi ismertetők megjelentetése; televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; mozik üzemeltetése; mozik üzemeltetése; mozi [filmvetítési] lehetőségek biztosítása;

filmszínházak; kulturális tevékenységek biztosítása; online kiadványok megjelentetése; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató

szolgáltatások nyújtása mozifilmeken keresztül; élő zenei előadások; rádiós szolgáltatások tananyag

átismétléséhez; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok

készítése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; rádióműsor összeállítása [ütemezés]; rádióműsorok készítése;

színházi show-k rendezése; színdarabok rendezése, zenés show-k rendezése; színdarabok rendezése vagy

bemutatása; színházi show-k rendezése; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; zene rögzítése; hanganyagok

készítése; mikrofilmezési szolgáltatások; mikrofilmezés; videorögzítés; filmstúdiók; stúdiószolgáltatások;

stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások; stúdió szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások

videók rögzítéséhez; hang-, film-, videó-, és televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós

(műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; rádió- és televíziókölcsönzés; filmek feliratozása;

rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok;

rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése

[ütemezése]; TV műsorok készítése; televíziós műsortervezés [ütemezés]; rádió- és televíziókölcsönzés;

hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási

ipar részére; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti

kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; előadóművészek művészi vezetése; stúdiók bérbeadása;

videoszalagok kölcsönzése; füvészkertek, arborétumok; filmstúdiók; hangversenytermek menedzsmentje;

színházmenedzsment; mozi menedzsment; stúdiószolgáltatások; videoszalagok vágása; fényképészeti filmvágás;

fényképszerkesztés; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; írott szövegek szerkesztése; írott

szövegek szerkesztése; rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; TV-műsorok

szerkesztése [vágása]; videoszalagok vágása; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások;

audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus

műsorismertető szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások; filmstúdiók; filmstúdiók; koncerttermek, varieték;

zenei produkciók; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadási szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel

[lemezkiadók]; zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az

elektronikus kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás; könyvek és
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magazinok megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások;

útikönyv-kiadási szolgáltatások; videó- és audiofelvételek kölcsönzése; videó kölcsönzési szolgáltatások; színházi

produkciók; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; filmstúdiók; filmszínházak; rajongói, szurkolói

klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); zeneszerzés; szolgáltatások mozifilmek

bemutatásához; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; animációs szolgáltatások;

hangszalagok [audio kazetták] gyártása; show-k gyártása; mozifilm-gyártási szolgáltatások; rádióműsorok

készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában;

szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; videokészítési szolgáltatások; élő szórakoztató

műsorok rendezése; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; rádiós és televíziós szórakoztató

szolgáltatások; hangfelvétel készítés; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és

videofelvételek készítése; audio-, film-, videó- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;

stúdiószolgáltatások; filmstúdiók; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; stúdiószolgáltatások;

filmstúdiók; stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához

kapcsolódó stúdiószolgáltatások; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások;

stúdiószolgáltatások televíziók számára; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsorismertetési

szolgáltatások; TV játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások;

animációs szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; zenés előadások; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; televíziós

szórakoztatás; videók, videofelvételek készítése; videós szórakoztató szolgáltatások; rádióműsorok készítése;

szórakoztató anyagok készítése videók formájában; zeneszolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó vidámparki

szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; filmek történeteihez kapcsolódó

vidámparki szolgáltatások; videoszalagok kölcsönzése, videofelvevők kölcsönzése; videorögzítés; könyvtárak

filmek kölcsönzésére; könyvtárak videók kölcsönzésére; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; teletext rendszereken keresztül nyújtott szórakoztatás;

telefonos szórakoztatás; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás állandó televízióműsorok

formájában a varieté területén; rádiós szórakoztatás; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; televíziós

szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások

televízióműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató

szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók; televíziós szórakoztatás; eredeti felvételek készítése;

 hangfelvételek kölcsönzése; hanglemezek bérlete.

 ( 210 ) M 19 01450

 ( 220 ) 2019.05.06.

 ( 731 )  DOX TV Hungary Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; üzleti bemutatók rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi

szolgáltatások; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

röplapterjesztés; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása

reklámcélokból; röplapterjesztés; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként

katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámszövegek terjesztése;

promóciós anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; röplapterjesztés; röplapterjesztés;

reklámanyagok szétosztása; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámhirdetések

terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámterjesztés; reklámanyagok terjesztése postai

úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; reklámterjesztési
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szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése

postai úton; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; reklámozáshoz kapcsolódó

tájékoztató szolgáltatások; médiakutatás és konzultáció; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban;

reklámszövegek kiadása és frissítése; szórólapok kiadása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámfelületek és

reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület online kölcsönzése; internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetési

hely bérbeadása az interneten; reklámanyagok kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése;

reklámanyagok kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; reklámanyagok kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése;

reklámanyagok kölcsönzése; internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása az interneten;

mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi-

és reklámcélokra; színházi ügynökségek; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel

kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketing szolgáltatások; üzleti menedzsment előadóművészek részére;

gyorsírási munkák végzése megrendelésre; reklámanyagok megjelentetése; reklámszövegírás; reklámanyagok

megjelentetése; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása; reklámanyagok megjelentetése;

közönségszolgálati szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo

leképezési termékekkel kapcsolatos reklámozás; reklám és marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

telekommunikációs vagy elektronikus úton kínált és megrendelt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos

reklámozás és értékesítési ösztönzés; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; pay per click (ppc)

hirdetés; apróhirdetési szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási

szolgáltatások; reklámozás bannerekkel; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés

elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; reklámozás, hirdetés

mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; üzleti

hirdetés, reklámozás, főként a telematikai és telefonos hálózatok területén; reklámozási, főként

terméknépszerűsítő szolgáltatások; mozireklámok; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban;

népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; reklámozás, beleértve a harmadik személy számára

történő termékek és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos promóciót reklámanyag továbbításával és a

reklámüzenetek számítógépes hálózatokon történő terjesztésével; szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos

hirdetés, reklámozás; internetes reklámozási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámozás,

beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

számítógépes hálózatok és weboldalak online promóciója; online reklámozás; hirdetési felület biztosítása

újságokban; reklámhely tervezése, vétele és tárgyalása; röplapterjesztés; röplapterjesztés; röplapterjesztés;

termékminták terjesztése reklámcélokra; szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos üzleti szolgáltatások;

televízióműsorok szponzorálásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; televíziós reklámok szponzorálásának

biztosításával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketinggel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti

hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; előfizetések elektronikus folyóiratokra;

újságelőfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések

ügyintézése; előfizetés tv-csatornára; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audio-vizuális bemutatók

előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása;

reklámok elkészítése; reklámanyag készítése; hirdetési rovatok készítése; reklámanyag készítése; marketing

promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklámtervezés és

-elhelyezés; marketingtervek elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklám
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szórólapok elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; kereskedelmi reklámszövegek

készítése; hallgatottsági/nézettségi kvóták meghatározása rádió- és tévéműsorok számára; mozireklámok

gyártása; üzleti menedzsment előadóművészek részére; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és

audiovizuális felvételek kiadása; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámok készítése; reklámfilmek készítése;

reklámfilmek készítése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; televíziós

reklámozás; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek

készítése reklámcélokra; vizuális reklámanyagok gyártása; hangfelvételek gyártása marketing célokra;

hangfelvételek készítése reklámcélokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; tanulmányok üzleti tervekről;

értékesítési promóciós szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása szponzorok

szervezése révén, akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal,

sportversenyekkel és sporttevékenységekkel; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; eladási, értékesítési

promóciók; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; mások termékeinek és szolgáltatásainak

reklámozása; kereskedelmi vásárok promóciója; koncertek promóciója [reklámozása]; vállalatok promóciója

[reklámozás]; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti promóció; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

promóciós szolgáltatások; telex útján biztosított üzleti promóciós szolgáltatások; kereskedelmi promóciós

szolgáltatások; szórólapok kiadása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyag készítése; mások áruinak és

szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje;

kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; telefonon nyújtott promóciós szolgáltatások; promóciós

marketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; aukciós eladások lebonyolítása; internetes

hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; piackutatási információnyújtás; marketinggel

kapcsolatos információnyújtás; reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása; marketing beszámolók

készítése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információk szolgáltatása;

kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása számítógépes

adatbázisok segítségével; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketing beszámolók készítése; hirdetési

hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési

hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; reklámozással

kapcsolatos információk szolgáltatása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online

hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; online árverési szolgáltatás biztosítása; online árverési szolgáltatás biztosítása;

rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; válaszra ösztönző reklámozás; hirdetések elhelyezése;

reklámok elkészítése; mozireklámok; reklámlevél szolgáltatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámlevél szolgáltatás; rádiós reklámozás; más forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a

fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; más

forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és

összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a

fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait;

más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen

megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; reklámanyag frissítése; hirdetési

rovatok készítése; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások; ügynökségek

rádiós és televíziós hirdetéseinek hirdetési anyagának terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok készítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámterjesztés; hirdetőtáblák bérbeadása; reklámszövegek publikálása; reklámszövegírás; internetes

weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használható reklámok

összeállítása; interneten használható reklámok összeállítása; reklámok, hirdetések összeállítása; internetes

weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használható reklámok

összeállítása; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing

területén; marketing menedzsment tanácsadás; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel

kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; közönségszolgálati [pr] konzultáció; franchise-oknak nyújtott, reklámozással
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kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; közönségszolgálati [pr] konzultáció; reklám- és marketing konzultáció;

reklámszövegek publikálása; telefonos és televíziós árverések; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; televíziós reklámozás program; televíziós reklámozás; kereskedelmi marketing [nem

értékesítés]; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós

tervek ügyvitele; sportolók promóciós menedzselése; hírességek promóciós menedzselése; marketinggel

kapcsolatos adminisztráció; piaci elemző és kutató szolgáltatások; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások,

nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; direkt

marketing szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; piackutatás és analízis; piackutatás; piackutatási

szolgáltatások a műsorszóró médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára; marketinggel

kapcsolatos kutatási szolgáltatások; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; vásárlói

hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi,

promóciós és/vagy reklámcélokra; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; üzleti merchandising

kijelző szolgáltatások; marketing ügynökségek keresőmotorjai általi marketing szolgáltatások; piackutatás;

piackutatás; reklámanyagok megjelentetése; reklámszövegek publikálása; közönségszolgálati szolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklám és marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési és

reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; apróhirdetési szolgáltatások;

reklámozási szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások;

reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; elektronikus kereskedelem

népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások;

üzletvitellel kapcsolatos reklámszolgáltatások; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel

kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral

kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvekhez

kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; tengeri és tengerészeti ágazatokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

sajtóreklámozási szolgáltatások; reklámszolgáltatások építészeknek; virágárusok számára biztosított reklámozási

szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások italok

népszerűsítésére; reklámszolgáltatások italok eladásának előmozdítására; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési

szolgáltatások; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; üzleti

marketing szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; üzleti konzultációs

szolgáltatások marketinghez kapcsolódóan; pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos üzleti

konzultációs szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások;

márkaértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; költségfelmérési szolgáltatások;

piacértékelési szolgáltatások; árverési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; reklámozás és értékesítési

promóciós szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; piackutatási adatkinyerési szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámszolgáltatások léggömbre

helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások szendvicsember táblák révén; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; marketinggel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és

népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; reklámozásért felelős személyzet igazgatása;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; kereskedelmi információs szolgáltatások; videofelvételek készítése

reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; belső vállalati

kommunikációs felmérések lebonyolítása; üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése; termelékenységi

tanulmányok lebonyolítása; piackutatás; kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok
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készítése; üzletvitel sportolók számára; üzleti menedzsment előadóművészek részére; reklámhely bérbeadása

vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban; hirdetőtáblák bérbeadása; reklámhely bérbeadása vasúti

 létesítményeken.

 38    Vezeték nélküli, elektronikus képtovábbítás; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése;

vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvítele a távközlés

segítségével; internetszolgáltatások (isp); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális

képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; üzenetek és adatok közvetítése

eíektronikus átadással; személyhívó szolgáltatások; üzenetek kézbesítése audiovizuális média által; üzenetek

kézbesítése elektronikus média által; elektronikus levelezés, e-mail; digitális audio és/vagy videó közvetítés

távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet

is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;

elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;

kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós

műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus adatátvitel; elektronikus képátviteli

szolgáltatások; elektronikus hirdetések (távközlés); elektronikus hirdetések (távközlés); rádiós és televíziós

programok közvetítése; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; pénzügyi információ sugárzása

rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi információ televíziós sugárzása; zenei

műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; információk sugárzása televízión keresztül; kábeltévés közvetítés;

műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorközvetítés interneten keresztül; műsorközvetítés

interneten keresztül; műholdas műsorszórás; rádiós és televíziós programok közvetítése; teleshopműsorok

közvetítése; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas közvetítés; rádiós és televíziós programok közvetítése;

rádióadás; rádiós és televíziós programok közvetítése; kábeltévés közvetítés; rádiós és televíziós programok

közvetítése; videó- és audioműsorok közvetítése az interneten keresztül; videó- és audioműsorok közvetítése az

interneten keresztül; audio műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; kommunikációval

kapcsolatos információ; információszolgáltatás távközlési ügyekben; műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási

szolgáltatások; földi hordozható rádió adó-vevőre vonatkozó információs szolgáltatások; rádiótelefonokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; telekommunikációval kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív

távközlési szolgáltatások; interaktív szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a műsorok automatikus rögzítését

nézői szokások/preferenciák alapján; előzetes műsorválasztást megkönnyítő interaktív szolgáltatások;

televízióműsorok rögzítését lehetővé tevő interaktív szolgáltatások; interaktív szolgáltatások televíziónézőknek a

műsorok előzetes kiválasztásának elősegítésére; interaktív televízió és rádió sugárzás; televíziós kábelhálózatok

működtetése; műholdvevő antennák működtetése; rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek üzemeltetése;

szélessávú távközlési hálózatok működtetése; távközlési rendszerek működtetése; távközlési berendezések

üzemeltetése; digitális zene közvetítése távközlés útján; online dokumentumok kézbesítése globális számítógépes

hálózaton keresztül; üzenetek és adatok közvetítése elektronikus átadással; szimultán televíziós közvetítés

globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték nélküli hálózatokon keres2rtül; jelzőberendezések,

jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; műholdas műsorvevő antennák kölcsönzése, bérbeadása; vezeték

nélküli kommunikációs rendszerek bérbeadása; jeldekóderek bérbeadása, kölcsönzése; jeldekóderek kölcsönzése,

bérbeadása [kommunikációhoz]; rádió adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró

készülékek, szettek kölcsönzése; kommunikációs berendezések bérbeadása; kommunikációs berendezések

bérbeadása; kommunikációs csatornák bérbeadása; kommunikációs rendszerek kölcsönzése, bérbeadása;

kommunikációs készülékek és eszközök kölcsönzése; helyi hálózatok bérbeadása; megafonok bérbeadása,

kölcsönzése; műsorszóró berendezések bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése;

rádiókommunikációs felszerelések kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; frekvenciaátalakítók

kölcsönzése [kommunikációhoz]; fax adó-vevő készülékek kölcsönzése; rádióberendezések kölcsönzése;

rádiótelefonok kölcsönzése; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása,

kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési vonalak
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bérbeadása; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési készülékek és berendezések bérbeadása,

kölcsönzése; távfeldolgozó készülékek és eszközök kölcsönzése; számítógépes kommunikációs berendezések és

felszerelések bérbeadása; hangjelek közvetítésére szolgáló készülékek kölcsönzése; videojelközvetítő készülékek

kölcsönzése; műsorközlő berendezések biztosítása külső helyszínekre; üzenetkézbesítő készülékek kölcsönzése;

üzenettároló készülékek kölcsönzése; képátviteli berendezések kölcsönzése; rádiós személyhívó készülékek

kölcsönzése, bérbeadása; rádió adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsoridő bérlete; globális

számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hozzáférési idő értékesítése

számítógépes adatbázisokhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hozzáférési idő bérbeadása weboldalakhoz [internetszolgáltatók]; műsorok adása kábelen vagy műholdon

keresztül; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; kábelrádiós átvitel; műsorok átvitele kábelen keresztül;

számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; információ közlése elektronikus eszközökkel; számítógépes adatközlés; műholdas

információközlés; televíziós információközlés; kommunikáció elektromágneses hullámok segítségével;

mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció analóg és digitális számítógépes terminálokon keresztül;

kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció elektronikus eszközökkel; mobiltelefonos

kommunikáció; kommunikáció multinacionális távközlési hálózatokon keresztül; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikációs szolgáltatások számítógépek segítségével; kommunikáció számítógép

terminálokkal; kommunikáció számítógépes terminálok útján, digitális átvitel vagy műhold által; kommunikáció

rádión keresztül; elektronikus levelezőrendszerek általi kommunikáció; telefontechnikai szolgáltatások;

kommunikáció távirati úton; távnyomtatós kommunikáció; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; fax

kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; rádióadás; kommunikáció száloptikás hálózatok

segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció globális számítógépes hálózaton vagy

interneten keresztül; mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció számítógép terminálokkal; távírón keresztüli

kommunikáció biztosítása; fax kommunikációs szolgáltatások; rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások;

elektronikus kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása; elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; adatbankok közötti kommunikációs

szolgáltatások; számítógépek közötti kommunikációs szolgáltatások a sörgyártás számára; kábelkommunikációs

szolgáltatások; elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások;

kommunikációs szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; rádiókommunikációs szolgáltatások;

műholdas kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások hangok

elektronikus átvitelére; kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus átvitelére; kommunikációs

szolgáltatások képek elektronikus átviteléhez; kommunikációs szolgáltatások vészjelzések kézbesítéséhez;

kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére; kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére

elektronikus eszközökkel; kommunikációs szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez; kommunikációs

szolgáltatások elektronikus adatcsere céljából; autótelefonos kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs

szolgáltatások videokonferenciákhoz; mobiltelefonos összeköttetés; mobiltelefonos összeköttetés;

kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen adatok és dokumentumok elektronikus átvitele számítógép

felhasználók között; kommunikációs berendezések bérbeadása; nemzetközi adatátvitel; mobiltelefonos

kommunikáció; mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil rádió kommunikációk; mobiltelefonos

kommunikáció; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; műholdas műsoridő bérlete; kábeltelevíziós

felszerelések bérbeadása; mobilkommunikációs felszerelések bérbeadása; hozzáférési idő értékesítése

számítógépes adatbázisokhoz; hírügynökségek; hírügynökségek [kommunikáció]; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; videokonferencia szolgáltatások; elektronikus távközlési összeköttetések biztosítása;

számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; rádiós kommunikáció biztosítása; telefonos kommunikáció

biztosítása; kommunikáció távirati úton; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; internetszolgáltatók;

internetszolgáltatók; felhasználói internet hozzáférés biztosítása (szolgáltatók); internethez való használói

hozzáférhetőség biztosítása (szolgáltatók); hozzáférés biztosítása adathálózatokban található számítógépes

programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; weblog-hozzáférés biztosítása; elektronikus
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kommunikációs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és

elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés

biztosítása; elektronikus online hálózathoz való hozzáférés biztosítása információkereséshez; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz és más számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való hozzáférés

biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való többfelhasználós hozzáférés biztosítása;

felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózathoz való

hozzáférés biztosítása, információátadás és információterjesztés céljából; adatbázisokhoz való hozzáférés

biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes hálózatokhoz való hozzáférés és hozzáférési

idő bérbeadása, kölcsönzése; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása,

kölcsönzése; internetszolgáltatók; internetszolgáltatók; internet hozzáférés biztosítása; központi állományokban

elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása távkonzultációhoz;

hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes

hálózatokhoz és internethez való hozzáférés biztosítása; számítógépes hálózatokhoz és internethez való

hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; elektronikus információs hálózati oldalakhoz való

hozzáférés biztosítása; digitális zenei weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; digitális zenei

weboldalokhoz való hozzáférés biztosítása interneten; elektronikus üzenetküldő rendszerekhez való hozzáférés

biztosítása; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; távközlési hálózatokhoz való

hozzáférés biztosítása; televízió hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül; távközlési raktározási

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása; internetes

webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes webhelyekhez; digitális zenei

weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; mp3 weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása;

kommunikációs hálózatokhoz való számítógépes hozzáférés biztosítása; telekommunikációs csatlakozások

biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz; távközlési hozzáférés és kapcsolatok biztosítása számítógépes

adatbázisokhoz és az internethez; távközlési hozzáférés és kapcsolatok vagy linkek biztosítása számítógépes és

internetes adatbázisokkal; távközlési hozzáférés és kapcsolatok biztosítása számítógépes adatbázisokhoz és az

internethez; távközlési hozzáférés és kapcsolatok vagy linkek biztosítása számítógépes és internetes

adatbázisokkal; több felhasználós vonalkapcsolás [dial-up] és dedikált internet hozzáférés biztosítása; többszörös

felhasználású hozzáférés globális számítógépes információs hálózatokhoz, széles körű információk átadásához és

terjesztéséhez; telekommunikációhoz kapcsolódó online információ szolgáltatás; online adattovábbítás; online

szolgáltatások, nevezetesen üzenetek küldése; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások

biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz; adatkommunikáció elektronikus eszközökkel; adatátvitel

elektronikus levelezéssel; mobiltelefonos összeköttetés; segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs

szolgáltatások biztosításához; képek műholdas közvetítése; elektronikus postafiók biztosítása; internetes fórumok

biztosítása; online interaktív hirdetőtáblák; internetet és más kommunikációs hálózatokat használó levelezési

szolgáltatások; képek továbbítása számítógép segítségével; adatátvitel és adatközvetítés; rádióadás és vétel;

adatbázis-információ adása és vétele [továbbítása] távközlési hálózaton keresztül; üzenetek küldése és fogadása

világméretű számítógépes hálózatok segítségével; információtovábbítás adatkommunikáción keresztül,

döntéshozatal elősegítésére; rádiós adatközlés; telefonos információtovábbítás; információk átvitele telematikai

kódokkal; interaktív szórakoztató szoftverek továbbítása; kábeltelevíziós műsorszórás; rövid üzenetek átvitele;

írott üzenetek, közlemények elektronikus továbbítása; írott üzenetek, közlemények átvitele táviratok formájában;

adatátviteli szolgáltatások; adatátvitel elektronikus eszközökön keresztül; információtovábbítás elektronikus úton;

telefonkapcsolattal működő elektronikus képfeldolgozáson keresztül történő adatátvitel; adattovábbítás

elektronikus levélben; adatok vagy audiovizuális képek továbbítása globális számítógépes hálózaton vagy

interneten keresztül; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az

internetet is; számítógépek és munkaállomások közötti információtovábbítás; lézersugaras adatátvitel;
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mikrohullámú adatátvitel; információk továbbítása az audiovizualitás területén; adattovábbítás audiovizuális

berendezéseken keresztül; kábeles adatátvitel; adatok továbbítása számítógép által; információátvitel távírógépen,

műholdon keresztül; információátvitel ugyanahhoz a telematikai hálózathoz kötött számítógépeken keresztül;

információk továbbítása elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; adatátvitel kommunikációs

műholdakon keresztül; információk továbbítása elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül;

információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai távközlési

hálózatokon; adatok továbbítása számítógép által; rádiós adatközlés; adatátvitel rádiós személyhívón keresztül;

információtovábbítás videokommunikációs rendszereken keresztül; távközlési adatátvitel; telefonos adatátadás;

információátvitel géptávírón keresztül; gyógyszerészeti készítményekkel, gyógyszerekkel és higiéniával

kapcsolatos információk átvitele; adatátviteli szolgáltatás; műholdas adat-, hang- és képátvitel; elektronikus

üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenet és képtovábbítás; üzenetek és képek

továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek és

képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások; üzenettovábbítás

távirat útján; internetes üzenetküldés; internetes üzenetküldés; üzenetek továbbítása számítógép segítségével;

üzenettovábbítás faxon; üzenettovábbítás telefonon; üzenetátvitel telexen; üzenetátvitel távírón [telex]; faxok

továbbítása; üzenettovábbítás telefonon és faxon; műholdas átvitel; telex átvitel; számítógépesített

dokumentumok továbbítása; számítógépesített adatok továbbítása kábel útján; számítógépesített adatok

továbbítása rádió használatával; számítógépesített adattovábbítás televízió segítségével; rádiós és televíziós

programok közvetítése; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; adatbázis-információk átvitele

telekommunikációs hálózatokon keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából telekommunikációs

rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon keresztül; kódolt

üzenetek és képek átvitele; telefon vagy telekommunikációs hívások átvitele; telefonhívások továbbítása; rádiós

és televíziós programok közvetítése; videofilmek továbbítása; üzenetek küldése; hírek és aktuális eseményekkel

kapcsolatos információk továbbítása; hangátvitel elektronikus úton; műholdas hang-és képátvitel; hangtovábbítás

interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; műholdas hangátvitel; műholdas hangátvitel; élő közvetítések

weboldalakon [webkamerásj; video-on-demand szolgáltatások; üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; üzenetek

gyűjtése és továbbítása; televízió műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; hozzáférés

tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; távközléssel kapcsolatos szaktanácsadás; üzenettovábbítás

telefonon; elektronikus üzenettovábbítás; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül;

videokonferencia berendezések biztosítása; elektronikus adatkapcsolati pontok biztosítása; elektronikus

videokapcsolatok biztosítása; elektronikus hangösszeköttetések biztosítása; frame relay kapcsolati szolgáltatások

biztosítása adattovábbításhoz; távközlési szolgáltatások és berendezések biztosítása és bérbeadása;

kommunikációval kapcsolatos jelentések biztosítása; elektronikus adatok cseréjét segítő kommunikációs

lehetőségek biztosítása; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; kommunikációs lehetőségek biztosítása

rádiós műholdakon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása digitális adatcseréhez; kommunikációs

eszközök biztosítása elektronikus úton történő adatcseréhez; kommunikációs lehetőségek biztosítása rádión

keresztül; kommunikációs szolgáltatások biztosítása telefonkártyák és hitelkártyák felhasználásával;

kommunikációs lehetőségek biztosítása kábelen keresztül; internetet használó csevegő vonalak biztosítása;

internetet használó csevegő vonalak biztosítása; online listaszerverek biztosítása üzenetek átvitelére számítógép

felhasználók között; rádióvétel és rádióadás feltételeinek biztosítása; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása

üzenetek továbbításához számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók

között történő üzenetátvitelre; online csevegőszobák és szociális hálózat biztosítása számítógép-használók közötti

üzenetküldésre; online csevegőszobák biztosítása számítógép-használók közötti üzenetküldésre;

csevegőszobákhoz és elektronikus hirdetőtáblákhoz kapcsolódó online szolgáltatások biztosítása; rádiós

műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső

helyszínekre; telekonferencia létesítmények biztosítása oktatási célokra; médiakommunikációval kapcsolatos

információnyújtás; információszolgáltatás távközlési ügyekben; elektronikus kommunikációs kapcsolatok
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biztosítása; telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók]

számára; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása; telekonferencia szolgáltatások; műholdas kapacitás

biztosítása [távközlés]; videokonferenciához szükséges eszközök és felszerelések biztosítása; rádióvételt és

rádióadást lehetővé tevő eszközök biztosítása; hívásfolyam telefonvonalak biztosítása; telekommunikációs

eszközök biztosítása oktatási célokra; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes

hálózathoz; távközlési eszközök, berendezések biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az

internethez vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz

adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés biztosítása rádiótelefonokkal kapcsolatos,

televízión keresztül közvetített információnyújtás; központi kapcsoló szolgáltatások nyújtása elektronikus

hírközlő hálózatokhoz; elektronikus levelezés, email; internetes fórumok biztosítása; távkonferencia

szolgáltatások; online kommunikációs szolgáltatások biztosítása; frame relay kapcsolati szolgáltatások biztosítása

adattovábbításhoz; vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a biztonságos

kommunikációs csatornák használatát; internetszolgáltatók; internetszolgáltatók; telefonszámokkal

[telefonkönyv] kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; videokonferencia szolgáltatások; virtuális szolgáltatások

biztosítása számítógép használók közti valós idejű interakcióhoz; adásidő biztosítása kommunikációs

szolgáltatásokhoz; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; információ közvetítéséhez kapcsolódó

számítógépes kommunikáció; számítógépes adatközlés; számítógépesített kommunikációs szolgáltatások;

számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez; elektronikus hirdetőtáblák; információ számítógépes továbbítása

kódolt vagy terminálos hozzáféréssel. üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenetek és képek

továbbítása számítógépek segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; információk és képek

továbbítása számítógéppel; üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével; üzenetek,

információk és képek továbbítása számítógép segítségével; képek továbbítása számítógép segítségével; rádiós

információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiótávközlés; személyhívó szolgáltatások; információ és más műsorok

rádiós műsorszórása; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,

kábelhálózaton keresztül is; rádiós kommunikáció; rádióadás; rádióadás; rádióadás; rádióadás; rádiótelefonos

kommunikációs szolgáltatások; rádióadás; rádiótávírós kommunikációs szolgáltatások; rádiós adatközlés;

üzenetváltás számítógépes átvitellel; elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas átvitel; műholdas

adatátvitel online globális számítógépes hálózaton keresztül; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas

hang-és képátvitel; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; műholdas közvetítés; közvetítés műholdon

és kábelen keresztül; műholdas televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén;

adatkommunikációval kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén;

elektronikus kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén;

kommunikációs berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatás távközlés

területén; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció;

biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; vészüzenetek küldése utazók számára [elektronikus eszközök

segítségével]; vészüzenetek küldése [elektronikus eszközökkel]; üzenetek küldése; üzenetküldés számítógépes

hálózatokon keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül;

elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások; hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, - fogadás és

-továbbítás; adat áramoltatás; internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások;

internetes videó streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok

terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; telefonok kölcsönzése;

telefontechnikai szolgáltatások; telefonos és távközlési szolgáltatások; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások;

telefonos távközlési szolgáltatások biztosítása előre fizetett telefonos hívókártyákkal; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági

telefonszolgáltatások; kommunikáció távirati úton; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; táviratos

távközlési szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; információs távközlés (beleértve a weboldalakat);
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információszolgáltatás távközlési ügyekben; távközlési szolgáltatások; e-mailes telekommunikáció; távközlési

számítógépes terminálok, telematikán, műholdon, rádión, távírón, telefonon keresztül; távközlési szolgáltatások;

optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési szolgáltatások; internetalapú telekommunikációs

szolgáltatások; mobil rádióhálózatot használó távközlési szolgáltatások; műholdas kommunikációs szolgáltatások;

távközlési szolgáltatások adatok terjesztéséhez; távközlési szolgáltatások számítógépes adatbázisokhoz való

hozzáférés biztosításához; távközlési szolgáltatások információ faxon történő átviteléhez; távközlési

szolgáltatások adatbankokban tárolt információk eléréséhez; távközlési szolgáltatások légiutasoknak; távközlési

szolgáltatások betűszedéshez; telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen ISDN szolgáltatások;

telekommunikációs szolgáltatások, más néven személyi kommunikációs szolgáltatások; távközlési szolgáltatások,

nevezetesen kéretlen reklámhívások megszakítása és megakadályozása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen

száloptikai hálózati szolgáltatások biztosítása; konzultáció telekommunikáció területén; távközlési berendezések

kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; telex irodai

szolgáltatások; telematikai kommunikáció számítógépes terminálok révén; telematikai szolgáltatások; jelszóval

elérhető telematikai szolgáltatások; telematikai [adatkommunikációs] szolgáltatások; telematikai adat- és

fájlátvitel; telematikai információküldés; géptávíró szolgáltatások; rádiós és televíziós programok közvetítése;

rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós és televíziós

programok közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses televíziós műsorszórás; rádiós és

televíziós programok közvetítése; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése; elektronikus

kommunikációs rendszerek üzemeltetése; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások];

mobil kommunikációs rendszerek működtetése; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; telekommunikációs

hálózatok működtetése; műholdas televíziós adók működtetése; személyhívó rendszerek működtetése;

előfizetéses TV-szolgáltatás (fizetős TV) működtetése, video-on-demand szolgáltatást beleértve; üzenetküldő

készülékek kölcsönzése; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek

kölcsönzése; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; hírügynökségek; audio kommunikációs

szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális átviteli szolgáltatások; automatikus

telefonszolgálat; vezeték nélküli hangposta szolgáltatások; vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások;

vezeték nélküli telefonos szolgáltatások; vezeték nélküli digitális üzenetküldő szolgáltatások; vezeték nélküli fax

szolgáltatások; nagysebességű adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatok működtetői számára; ISP

szolgáltatások; ISP szolgáltatások; ISP szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; digitális hálózati

távközlési szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; elektronikus levelezési

és postafiók szolgáltatások; elektronikus kommunikációs szolgáltatások; számítógép segítségével biztosított

elektronikus kommunikációs szolgáltatás; elektronikus kommunikációs szolgáltatások bankok számára;

elektronikus kommunikációs szolgáltatások pénzügyi intézmények részére; elektronikus kommunikációs

szolgáltatások adatok rögzítésére vonatkozóan; elektronikus kommunikációs szolgáltatások antennán keresztül;

elektronikus kommunikációs szolgáltatások kábelen keresztül; pénzügyi információk nyújtásához kapcsolódó

elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus levelezés,

e-mail; elektronikus levelezési és postafiók szolgáltatások; elektronikus levelezési és üzenetküldési

szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre; elektronikus adatcsere-szolgáltatások;

elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével kapcsolatos elektronikus kommunikációs

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus átvitelére; elektronikus hírügynökségi

szolgáltatások; elektronikus és távközlési továbbítási szolgáltatások; elektronikus levelezés, email; elektronikus

átviteli szolgáltatások; elektronikus hangüzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus rendelésátvitel;

elektronikus levelezés, e-mail; elektronikus levelezés és facsimile szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások;

kábeltelevíziós műsorszórás; adatközvetítési szolgáltatások; Pay-per-view [PPV] televíziós adás; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; hangposta szolgáltatások; hanggal aktiválható

tárcsázási szolgáltatások; zenés, éneklő távirati szolgáltatások; számítógéppel biztosított interaktív

kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és kommunikációs szolgáltatások; internet-alapú telefonos

szolgáltatások; internet szolgáltatások lakossági és vállalati ügyfelek számára; internet portál szolgáltatások;
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elektronikus levelezés, email; telefonok kölcsönzése; időosztás szolgáltatások kommunikációs készülékekhez;

hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségek; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon

vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; kábeltelevíziós műsorszórás; műsoradás kábelen;

közvetítés műholdon és kábelen keresztül; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műsoradás kábelen; fax

kommunikációs és átviteli szolgáltatások; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; nyilvános

telefonokkal kapcsolatos kommunikációs szolgáltatások; mobiltelefonos összeköttetés; fax kommunikációs

szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos összeköttetés; kommunikációs

szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; telex [távíró] kommunikációs szolgáltatások; fax

kommunikációs szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos összeköttetés;

kommunikációs szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; telex [távíró] kommunikációs szolgáltatások;

 fax kommunikációs szolgáltatások;

 41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilm-forgalmazás; televíziós

műsorok szindikálása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás]; videókhoz kapcsolódó díjátadók vendégül

látása [szervezés]; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványszerkesztés; folyóiratok és könyvek elektronikus online

közzététele; show-műsorok készítése; műholdas televíziós show-k; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése;

mozifilmek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmforgalmazás

[kivéve szállítás]; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmes szórakoztatás;

filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók; zenei produkciók; dalszerzés mozifilmekhez; rádiós zenei

koncertek; televíziós zenei koncertek; élő zenei koncertek; előadási helyszíneken bemutatott zenés

esztrádműsorok; zenei rendezvények szervezése; zenei kazetták kölcsönzése; zenekiadási szolgáltatások;

jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; videofilmekkel kapcsolatos információs

szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; filmstúdiók; elektronikus magazinok kiadása; globális

számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; elektronikus kiadványok megjelentetése; zenekiadási

szolgáltatások; kottafüzetek kiadása; web-es újságok megjelentetése; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;

könyvek és magazinok megjelentetése; újságok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák

megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és

egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői

tartalmának kiadása; videoszalagok vágása; kiadói szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások

szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális célú

bemutatók, kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; rádió- és televíziókészülékek

bérbeadása; mozifilm-berendezések kölcsönzése, bérbeadása; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; audio lemezek

kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; hangoskönyvek bérbeadása; audioberendezések kölcsönzése;

hangfelvételek kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; zenét tartalmazó hangszalagok bérbeadása; audiovizuális

készülékek kölcsönzése; audiovizuális felvételek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése;

mozifilmek és hangfelvételek kölcsönzése; mozifilm-kamerák bérbeadása, kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek

bérbeadása; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók

bérbeadása; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videoszalagok kölcsönzése;

magnókazetták bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; mozik bérbeadása; filmfelvevő berendezések

kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése;

mozifilmek kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; mozifilmek

kölcsönzése; CD lemezek kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása;

jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; színpadi díszletek kölcsönzése; film- vagy televíziós díszlet

kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt

tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó

felszerelések bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása;
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mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok bérbeadása;

hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; felvételek, CD-lemezek vagy műsoros

mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; videokamerák kölcsönzése; rádióvevő készülékek

kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; rádióvevő készülékek kölcsönzése; rádióvevő készülékek

kölcsönzése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; világítás bérbeadása

filmkulisszákhoz; világítás bérbeadása színházi előadásokhoz; világítás bérbeadása televíziós felvételekhez;

világítóberendezések bérbeadása színpadi felszerelésekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy

televíziós stúdiók részére; világítóberendezések bérbeadása színházak számára; világítóberendezések bérbeadása

televízió-stúdióknak; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; búvárpipák kölcsönzése; színpadi díszletek

kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; sífelszerelés

kölcsönzése; festmények és kalligráfiák kölcsönzése; műsoros kazetták kölcsönzése; szórakoztató felvételek

kölcsönzése; televíziós kamerák kölcsönzése; televízió kölcsönzés; televízió kölcsönzés; tévéműsorok

kölcsönzése; teniszpályák kölcsönzése; előre rögzített filmek kölcsönzése; felvett filmek kölcsönzése lemezeken;

felvett filmek kölcsönzése videoszalagokon; műsoros videoszalagok kölcsönzése; CD-lejátszók bérbeadása;

hanglejátszó készülékek kölcsönzése, bérbeadása; hangjelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása;

videojelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása; hangfelvevő berendezések bérbeadása, kölcsönzése;

videolemezek kölcsönzése; videofilmek kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése;

videofelszerelések kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok

kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

kölcsönzése; videoszalagok és mozifilmek kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok,

videokazetták és videogramok kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása;

papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videofelvételek kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése; animációs

rajzfilmek készítése; filmszínházi előadások, filmbemutatók; zenés előadások; zenés előadások; tánc, zene és

dráma előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videoelőadások; élő előadások bemutatása; élő előadások

bemutatása; élő zenekari előadások; élő zenekari előadások; rock együttesek élő fellépései, előadásai; élő

előadások bemutatása; drámák előadása; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés szórakoztatás nyújtása

vokálegyüttesek által; koncertek bemutatása; élő komédiák bemutatása; koncertek prezentálása; operák

bemutatása; táncos előadások bemutatása; zenés szólóestek bemutatása; színházi produkciók; színházi

szórakoztatás; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások, zenei előadások; színházi

produkciók; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád műsorok; filmszínházak;

moziadaptáció és vágás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások filmfelvevő gépek és berendezések

(biztosítása); filmszínházak; mozifilmek gyártása filmszínházak; filmstúdiók; filmszínházak; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; színpadi

díszletek kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; kulturális

tevékenységek; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások nyers felvételének készítése;

csengőhangok az interneten [nem letölthető]; audio-szalagok [hangkazetták] vágása; filmszerkesztés, vágás;

mozifilmek vágása; rádió- és televízióműsorok készítése; interaktív és digitális tömörítési funkcióval rendelkező

televíziós berendezések lízingje; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; zenei művek

publikálása; zenei szövegek kiadása; könyvek publikálása és kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás;

eseménynaptárak kiadása; színházi szövegkönyvek kiadása; könyvkiadás; könyvek és magazinok megjelentetése;

szórólapok megjelentetése; oktatási anyagok kiadása; adatbázisokban vagy az interneten hozzáférhető anyagok

publikálása; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; kották kiadása; dalok kiadása;

elbeszélések kiadása; kézikönyvek kiadása; elektronikus publikációk; folyóiratok publikálása; szövegek kiadása;

dalszövegek kiadása könyv formájában; dalszövegek kiadása lapok formájában; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok és nyomtatott

kiadványok megjelentetése; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; televízión keresztül nyújtott oktatási

szolgáltatások; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon keresztül; szórakoztató és kulturális

rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; közösségi sport- és kulturális események
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szervezése; fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok rendezése;

képzési célú fesztiválok rendezése; zenés előadások szervezése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenés előadások szervezése; zenés előadások szervezése; távközléssel kapcsolatos éves konferencia

szervezése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; közönség bevonását célzó játékok szervezése; színházi előadások szervezése;

kulturális show-k szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; színházi

előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; filmek oktatási célú közzététele; filmek bemutatása;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmek bemutatása; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

televízióműsorok bemutatása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; videofilmek bemutatása; golfütők

egyéni felhasználókhoz való igazítása; tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; különleges effektek készítése

szórakoztatási célokra; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából; dokumentumfilmek készítése mozik

részére; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; hírműsorok készítése mozis vetítésre; oktatási célú kiállítások

rendezése; képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; gyakornoki,

tanonci felkészítés; oktatási programok szervezése; feliratok készítése filmekhez; feliratozás készítése élő

színházi előadásokhoz; szórakoztató bemutatók szervezése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádióműsorok

készítése; szövegek készítése kiadásra; tv műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;

szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása;

rádióműsorok terjesztése; televíziós műsorok szindikálása; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok

gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók

készítése; műsoros audio kazetták készítése; hangfelvétel készítése; audioszalagok készítése szórakoztatási

célokra; zenei szórakoztató műsorok készítése; audiovizuális felvételek készítése; dokumentumfilmek készítése;

élő show-k készítése; tehetségkutató műsorok készítése; mozifilmek gyártása; filmek készítése a labdarúgás

aspektusairól; filmgyártás oktatási célokra; oktatási filmek gyártása; zenei produkciók; zenés show-k készítése;

zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenés videók készítése; rajzos moziklipek

gyártása; kabarék készítése; mozifilmgyártás és -forgalmazás; rádióműsorok gyártása és szolgáltatása; televíziós

műsorok készítése és forgalmazása; rádióműsorok készítése és bemutatása; zeneórákhoz és programokhoz

gyakorlatok összeállítása és levezénylése; animációs mozis videoklipek gyártása élő előadások készítése;

kabaréműsorok készítése; színdarabok színpadra állítása színdarabok színpadra állítása; színházi produkciók;

mozifilmek gyártása; mozifilmek gyártása korcsolyashow-k készítése; folytatásos animációs kalandshow-k

készítése; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; különleges

effektek készítése filmekhez; különleges effektek készítése rádiók számára;; televíziós speciális effektek

készítése; színpadi show-k rendezése; színdarabok színpadra állítása; show-műsorok készítése; show-k és filmek

készítése; kábeltelevíziós műsorok gyártása; teleshopping műsorok készítése; rádióműsorok készítése; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióműsorok készítése; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok készítése; filmes tanulmányok készítése; sportesemények

megrendezése; sportesemények rendezése forgatáshoz; sportesemények rendezése a rádiók számára;

sportesemények rendezése televíziók számára; menedzsment-előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása;

televíziós show-műsor készítés/rendezés; tévéfilmek gyártása; televíziós és mozifilmek készítése; rádió- és

televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; televíziós show-műsor készítés/rendezés;

élőtelevízióműsorok készítése; TV műsorok készítése; televíziós szórakoztató műsorok készítése; élő

szórakoztató televízióműsorok készítése; televíziós szórakoztató műsorok készítése; rádió- és televízióműsorok

készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek

elkészítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztató show-k készítése táncosok
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részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k készítése zenészek

közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; hang- és zenefelvételek

készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; kábeltelevíziós műsorok gyártása;

kábeltelevíziós műsorismertetés [műsor ütemezés]; animációs rajzfilmek készítése; animációs rajzfilmek

készítése; hanganyagok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; mozifilmek gyártása; videoszalagok gyártása;

videoszalagok gyártása; szórakoztatási célú filmgyártás; filmforgalmazás; videofilm gyártás és kölcsönzés;

színházi produkciók; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató műsorok készítése;

világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok gyártása;

videofilmgyártás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és/vagy videofelvételek készítése; videokazetták

gyártása; oktatóvideók készítése; videoszalagok gyártása; videolemezek gyártása; videofelvételek készítése;

videoszalagok gyártása; videoszalagok és videolemezek előállítása; videoszalagok gyártása vállalati használatra

vállalati oktatási célú képzéshez; videoszalagok gyártása vállalati használatra menedzsment képzésekhez; élő

szórakoztató műsorok rendezése; élő szórakoztató műsorok rendezése; hang- és/vagy videofelvételek készítése;

hanganyagok készítése; hanganyagok készítése; mozifilmek vetítése orvosi célokra; mozifilmek vetítése technikai

célokra; mozifilmvetítőgépek bérbeadása; víziparkok üzemeltetése; általános műveltségi [írás-olvasás]

tanfolyamok lebonyolítása; atlétikai pályák üzemeltetése; hang- vagy videostúdiók biztosítása; uszodai

létesítmények; baseballpályák üzemeltetése; biliárdszalonok üzemeltetése; digitális zeneszolgáltatás az

internetről; digitális zeneszolgáltatás az internetről; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról;

digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakon [nem letölthető]; elektronikus publikációk

biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; élő show-k rendezése; zenés

szórakoztatás; élő zenei előadások; színházi ismertetők megjelentetése; televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; mozik üzemeltetése; mozik üzemeltetése; mozi [filmvetítési] lehetőségek biztosítása;

filmszínházak; kulturális tevékenységek biztosítása; online kiadványok megjelentetése; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató

szolgáltatások nyújtása mozifilmeken keresztül; élő zenei előadások; rádiós szolgáltatások tananyag

átismétléséhez; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok

készítése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; rádióműsor összeállítása [ütemezés]; rádióműsorok készítése;

színházi show-k rendezése; színdarabok rendezése, zenés show-k rendezése; színdarabok rendezése vagy

bemutatása; színházi show-k rendezése; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; zene rögzítése; hanganyagok

készítése; mikrofilmezési szolgáltatások; mikrofilmezés; videorögzítés; filmstúdiók; stúdiószolgáltatások;

stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások; stúdió szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások

videók rögzítéséhez; hang-, film-, videó-, és televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós

(műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; rádió- és televíziókölcsönzés; filmek feliratozása;

rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok;

rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése

[ütemezése]; TV műsorok készítése; televíziós műsortervezés [ütemezés]; rádió- és televíziókölcsönzés;

hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási

ipar részére; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti

kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; előadóművészek művészi vezetése; stúdiók bérbeadása;

videoszalagok kölcsönzése; füvészkertek, arborétumok; filmstúdiók; hangversenytermek menedzsmentje;

színházmenedzsment; mozi menedzsment; stúdiószolgáltatások; videoszalagok vágása; fényképészeti filmvágás;

fényképszerkesztés; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; írott szövegek szerkesztése; írott

szövegek szerkesztése; rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; TV-műsorok

szerkesztése [vágása]; videoszalagok vágása; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások;

audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus
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műsorismertető szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások; filmstúdiók; filmstúdiók; koncerttermek, varieték;

zenei produkciók; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadási szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel

[lemezkiadók]; zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az

elektronikus kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás; könyvek és

magazinok megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások;

útikönyv-kiadási szolgáltatások; videó- és audiofelvételek kölcsönzése; videó kölcsönzési szolgáltatások; színházi

produkciók; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; filmstúdiók; filmszínházak; rajongói, szurkolói

klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); zeneszerzés; szolgáltatások mozifilmek

bemutatásához; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; animációs szolgáltatások;

hangszalagok [audio kazetták] gyártása; show-k gyártása; mozifilm-gyártási szolgáltatások; rádióműsorok

készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában;

szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; videokészítési szolgáltatások; élő szórakoztató

műsorok rendezése; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; rádiós és televíziós szórakoztató

szolgáltatások; hangfelvétel készítés; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és

videofelvételek készítése; audio-, film-, videó- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;

stúdiószolgáltatások; filmstúdiók; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; stúdiószolgáltatások;

filmstúdiók; stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához

kapcsolódó stúdiószolgáltatások; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások;

stúdiószolgáltatások televíziók számára; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsorismertetési

szolgáltatások; TV játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások;

animációs szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; zenés előadások; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; televíziós

szórakoztatás; videók, videofelvételek készítése; videós szórakoztató szolgáltatások; rádióműsorok készítése;

szórakoztató anyagok készítése videók formájában; zeneszolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó vidámparki

szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; filmek történeteihez kapcsolódó

vidámparki szolgáltatások; videoszalagok kölcsönzése, videofelvevők kölcsönzése; videorögzítés; könyvtárak

filmek kölcsönzésére; könyvtárak videók kölcsönzésére; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; teletext rendszereken keresztül nyújtott szórakoztatás;

telefonos szórakoztatás; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás állandó televízióműsorok

formájában a varieté területén; rádiós szórakoztatás; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; televíziós

szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások

televízióműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató

szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók; televíziós szórakoztatás; eredeti felvételek készítése;

 hangfelvételek kölcsönzése; hanglemezek bérlete.

 ( 210 ) M 19 01610

 ( 220 ) 2019.05.20.

 ( 731 )  Gyöngy Balázs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Humorlapok kiadása.

 ( 210 ) M 19 01631

 ( 220 ) 2019.05.21.

 ( 731 )  Klausmann Viktor, Pálosvörösmart (HU)

 ( 740 )  Dr. Klausmann Kornél Elek, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 01758

 ( 220 ) 2019.06.03.

 ( 731 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) STILETTO RUN

 ( 511 )  16    Papír és karton; papírból és kartonból készült áruk; nyomtatványok; könyvkötő anyagok; fényképek;

irodaszer; író-, rajz- és jelölő eszközök és azok tartótokja; matematikai és geometriai eszközök és azok tartótokja;

ragasztók papír- vagy háztartási célokra; művészi anyagok; ecsetek; írógépek és irodai kellékek; oktatási és

oktatási anyagok; csomagoló és csomagolóanyagok; műanyag csomagolóanyagok; ajándék csomagolás; papír- és

műanyagzacskók; szövetek; papír zsebkendő; nyomatok; plakátok; fényképek; kártyák; üdvözlőkártyák; ajándék

címkék; naptárak; naplók; nyomtatók típusa; nyomólapok; kiadványok; könyvek; brosúrák; kézikönyvek;

folyóiratok; időszakos kiadványok; újságok; hírlevelek; matricák; nyomás érzékeny matricák; könyvborítók;

 könyvjelzések; az összes fent említett áru alkatrészei, szerelvényei és tartozékai.

  35    Reklám- és promóciós tevékenységek szórakoztató és sporteseményekkel kapcsolatban.

 41    Szórakozás; oktatás; kiképzés; sport- és kulturális tevékenységek; sportesemények szervezése és

működtetése; játékok és versenyek szervezése és működtetése; tehetségkutatók, bemutatók és divatbemutatók

szervezése és működtetése; tehetségkutató versenyek és szépségversenyek szervezése; kiadás; felvétel; filmek és

felvételek készítése; filmek és előadások rendezése; képesítések és díjak megítélése és átadása; partik, fesztiválok

és szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; zenei, rádiós, drámai és televíziós szórakoztatás;

előadások; DJ szolgáltatások; fényképészeti szolgáltatások és fényképészeti kiállítások; fényképészeti riportok;

színházi és koncertjegyek foglalási szolgáltatásai; az összes fent említett tájékoztatás, tanácsadás és támogatási

tevékenység beleértve az összes fent említett szolgáltatást, az Interneten, a világhálón és/vagy kommunikációs

 hálózatokon keresztül.

 ( 210 ) M 19 01790

 ( 220 ) 2019.06.06.

 ( 731 )  Vinotrend Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok;

alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével; aperitifek;

borok; előre kikevert szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok; koktélok; körtebor; mézsör; nira [nádcukor

alapú alkoholos ital]; rizspálinka; pajcsiu [kínai égetett szeszesital]; szeszes italok, likőrök; abszint; aguardiente

[cukornádból készült rövidital]; alkoholos tojáslikőr; ánizslikőr, anisette; aquavit; arak [alkoholos ital]; arak

[rizspálinka]; ázsiai szilvakivonatokkal ízesített japán likőr; bourbon whiskey; brandy, borpárlat; cachaça [magas

alkoholtartalmú párlat]; calvados; cirokból készült kínai szeszes ital [gaolian-jiou]; cseresznyepálinka;
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cseresznyés brandy; cukornádléből készült rum; curacao; desztillált röviditalok; digesztív [emésztést elősegítő]

italok [szeszesitalok]; égetett szeszesitalok; erjesztett szeszes ital; feketeribizli likőr; fenyőtű kivonatokkal

ízesített japán likőr; fenyőtű kivonattal ízesített tonik likőr [matsuba-zake]; főzéshez használt brandy; gin;

ginzeng likőr; grappa; gyógynövény kivonatokat tartalmazó japán likőr; gyógynövény kivonatokat tartalmazó

tonik likőr [homeishu]; gyógynövény likőrök; hántolt árpa likőr; iható szeszek; ízesített tonik likőrök; japán fehér

likőr [shochu]; japán regenerált likőrök [naoshi]; japán szilvakivonattal ízesített tonik likőr [umeshu]; kanadai

whisky; kávéalapú likőrök; kevert whisky; kínai fehér likőr [baiganr]; kínai főzött likőr [laojiou]; kínai kevert

likőr [wujiapie-jiou]; koreai égetett szeszes italok [soju]; likőrök; krémlikőrök; malátawhisky; mamushi kígyó

kivonatot tartalmazó tonik likőr [mamushi-zake]; meggypálinka; mentalikőr; rizsből készült égetett szeszek

[awamori]; rum; shochu [szeszes italok]; skót whisky; skót whisky alapú likőrök; snapsz; szaké; sorghum alapú

kínai szeszes italok; szaké helyettesítők; szeszes italok; szeszesital-kivonatok; tejszínt tartalmazó likőrök;

vitaminokkal dúsított rum; vodka; vörös ginzeng likőr; whisky; acanthopanax bor [ogapiju]; alacsony

alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök];

desszertborok; csendes borok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eperbor; eredet-megjelöléssel

védett borok; fehérbor; feketemálna bor [bokbunjaju]; forralt bor; forralt borok; főzőbor; ginzeng és kínafakéreg

kivonatait tartalmazó édes japán szőlőborok; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor; habzóbor,

pezsgő; hagyományos koreai rizsbor [makgeoli]; lőre, csiger; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi

jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; sangría; sárga rizsbor; szederbor; szeszezett borok; szőlőbor;

természetes habzóborok; vörösbor; amontillado; sherry; vermutok; fehér habzóborok; vörös habzóborok; édes

almabor; száraz cider; alkoholos energiaitalok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos gyümölcskoktél italok;

alkoholos kávé alapú italok; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos koktélok hűtött zselatin formájában; alkoholos

puncsok; alkoholos tea alapú italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek;

borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok; boros koktélkészítmények; borpuncs; édes, rizs alapú japán

kevert likőr [shiro-zake]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; kevert alkoholos

italok, nem söralapú; gyümölcstartalmú alkoholos italok; likőr alapú aperitifek; rum alapú italok; rumpuncs; tejet

 tartalmazó alkoholos koktélok.

  35    Alkoholtartalmú italok kis-és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 19 01985

 ( 220 ) 2019.06.24.

 ( 731 )  Csapó Zoltán, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok; borok; alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok;

eredetmegjelöléssel védett borok; szőlőbor; vörösbor; fehérbor; forralt borok; megerősített borok; oltalom alatt

 álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.

 ( 210 ) M 19 01987

 ( 220 ) 2019.06.24.

 ( 731 )  Csapó Zoltán, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 ) Borbora
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 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok; borok; alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok;

eredetmegjelöléssel védett borok; szőlőbor; vörösbor; fehérbor; forralt borok; megerősített borok; oltalom alatt

 álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.

 ( 210 ) M 19 02095

 ( 220 ) 2019.07.03.

 ( 731 )  Bíró László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyhatású teák; citromfű tea gyógyszerészeti célokra.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02138

 ( 220 ) 2019.07.08.

 ( 731 )  Média Center Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujvári Tamás, Budapest

 ( 541 ) MESTERSÉGE:INTELLIGENCIA

 ( 511 )  28    Játékfigurák; játékkártyák(1); játékkonzolok; játékok; játékrobotok; játékszerek; játéktermi video

játékgépek; társasjátékok; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek;

 videojátékok.

 38    Internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás hálózatok

segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák);

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatás; video on-demand közvetítések.

 ( 210 ) M 19 02140

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 541 ) ZERGE

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; bevonó anyagok;

fafestékek; fémvédő készítmények; festékhígítók; fixálóanyagok; gipszhabarcsok; színező anyagok; tűzálló

 festékek; zománcok.

 35    Kül- és beltéri festékek, festékipari termékek, és építési szakipari termékek kereskedelmi ügyleteinek

végzése; kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek reklámozása és marketing

tevékenységek; kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek termék bemutatói és kiállítások

szervezése és lebonyolítása, kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek internetes

kereskedelme; outsourcing szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás; építőipari szigetelő- és tömítőanyagok

kereskedelme; kül- és beltéri festékek nagy- és kiskereskedelme, beleértve a kereskedelmi láncokon keresztül

 történő értékesítést is; internetes kereskedelem.

 ( 210 ) M 19 02194
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 ( 220 ) 2019.07.13.

 ( 731 )  Medion Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Takács Judit, Budapest

 ( 541 ) Drive Me Baby

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

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

 ( 210 ) M 19 02302

 ( 220 ) 2019.07.25.

 ( 731 )  Szántó és Csizmadia Bt., Villány (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ajándéktárgyak kis-és nagykereskedelme; cukrászati készítmények kis-és nagykereskedelme; édességek

kis-és nagykereskedelme; kézműves édességek kis-és nagykereskedelme; lekvárok kis-és nagykereskedelme;

 ruházati cikkek kis-és nagykereskedelme.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; éttermi szolgáltatások; vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 19 02307

 ( 220 ) 2019.07.25.

 ( 731 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés István, Budapest 62

 ( 541 ) HUN STOPPABLE

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 19 02331

 ( 220 ) 2019.07.29.

 ( 731 )  Indigo Ag, Inc., Boston, Massachusetts (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) KÉRDÉSEKBŐL MEGOLDÁSOKAT TERMELÜNK

 ( 511 ) 1    Termőtalajréteg; mezőgazdasági magvak előállításához használt biotechnológiailag kialakított gének,

mikrobák és enzimek a belőlük kifejlődő növények növekedésének fokozására; növényerősítő készítmények;

növekedésserkentők a szénhidrogén-szennyeződések lebontásához használt mikrobiális termékekhez; biológiai

készítmények mezőgazdasági és kertészeti használatra szánt vetőmagok kezelésére; biológiai készítmények

mezőgazdasági használatra, nevezetesen, mezőgazdasági vetőmagok előállítása és előkészítése során használt

mikrobiális bevonatok; biológiai készítmények mezőgazdasági használatra, nevezetesen, mezőgazdasági

magvakra alkalmazott vetőmag-bevonatok az állományjavításhoz, a palánták egészségének és terméshozamának

növelésére; biológiai készítmények mezőgazdasági használatra, nevezetesen, mikrobák és enzimek, amelyek

mezőgazdasági magvakra alkalmazhatók; tápanyag-adalék a vetőmagok és növények biológiai aktivitásának

javítására műtrágyázás, valamint szennyezőanyagok biológiai kármentesítése céljából; növények növekedését

szabályozó anyagok, nevezetesen növénytermesztéshez használt biológiai mikroorganizmusok;

növényegészségügyi és növényi növekedésszabályozó vagy fokozó készítmények, nevezetesen, növényi

növekedésszabályozók mezőgazdasági használatra, beleértve a levélzetkezelést; növényegészségügy, hozam,
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biotikus vagy abiotikus stresszel szembeni ellenállás javítására használatos készítmények, nevezetesen, növényi

tápanyagok és műtrágyák; növényi növekedésszabályzók rizoszféra-erősítő készítmények formájában,

nevezetesen, lombozat oltóanyagok, melyek megtelepednek a növényi szövetben, elterjednek a növények

gyökereiben és megváltoztatják a rizoszférát olyan módon, amely előnyös a növények számára a fokozott

felszívódás, a növényi tápanyagok mozgósítása, és a kórokozók elleni fejlettebb védekezés szempontjából;

mikroorganizmus-kultúrák nem orvosi vagy állatgyógyászati használatra, nevezetesen táptalajok növények

 számára.

9    Teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru szállításának és gyűjtőszállításának koordinálására,

beszerzésére és foglalására használatos letölthető számítógépes szoftverek; teheráru, mezőgazdasági áru, valamint

ömlesztett áru szállításának és gyűjtőszállításának szervezésére és kezelésére használatos letölthető számítógépes

szoftverek; szállításra rendelkezésre álló teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru értékesítésének és

gyűjtőszállítási lehetőségeinek meghatározására használatos letölthető számítógépes szoftverek; letölthető

számítógépes szoftverek, amelyek a felhasználókat teherárura, mezőgazdasági árura, valamint ömlesztett árura

vonatkozó információkat és adatokat tartalmazó, kereshető adatbázisokhoz kapcsolják; letölthető számítógépes

szoftverek, amelyek a felhasználókat teherárura, mezőgazdasági árura, valamint ömlesztett árura vonatkozó

információkat és adatokat, nevezetesen tranzakciós adatokat, piaci adatokat, mérlegjegyeket, várakozási időt,

távolságot, helyszínt és árakat tartalmazó, kereshető adatbázisokhoz kapcsolják; letölthető számítógépes

szoftverek teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru szállításához használatos szállítási eszközök

menetirányításához; letölthető számítógépes szoftverek ellátásilánc-menedzsmenthez mezőgazdaság területén;

letölthető számítógépes szoftverek az ellátásilánc-kezelési szolgáltatások szolgáltatói és fogyasztói számára,

nevezetesen olyan szoftverek, amelyek megjelenítik a járműkapacitás adatait a rendelkezésre álló

rakományadatokkal való összehasonlítás céljából, valamint a teherfuvarozás valós idejű elektronikus nyomon

követését és megfigyelését térképbe ágyazva; letölthető számítógépes szoftverek szállításra kész teheráru,

mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru termékértékesítési helyének megjelenítésére, szállításra kész

teheráru, mezőgazdasági áru és ömlesztett áru lehetséges szállítási helyének és a szállítási eszközök helyének

megjelenítésére; letölthető számítógépes szoftverek rakományadatok és információk elektronikus nyomon

követésének és megfigyelésének elemzésére és megjelenítésére, nevezetesen a környezeti feltételek, a földrajzi

helyzet, az időjárási viszonyok és a piaci feltételek mérésére; elektronikus eszköz a szállítóeszközök helyzetére és

működésére, valamint a teheráru, a mezőgazdasági áru és az ömlesztett áru környezeti feltételeire vonatkozó

 adatok meghatározására, nyomon követésére, megfigyelésére, rögzítésére és jelentésére.

 30    Liszt; búzaliszt; kelt tészták készítésére szolgáló keverékek; rizs; feldolgozott zab; zabliszt; zabtöret;

zabdara; granola (müzli); pattogatott kukorica; pattogatni való kukorica; kész pattogatott kukorica; ízesítővel

bevont pattogtatott kukorica; rizssütemény; kuszkusz; farina liszt; kukoricadara; rizstészta; kukoricaliszt; tortilla

 chips.

 31    Magvak; genetikailag módosított mezőgazdasági vetőmagok; mezőgazdasági vetőmagok; föld, rizoszféra és

endofitikus organizmusok, melyeket magvak összetevőjeként értékesítenek; növényekkel társított mikrobák

vetőmagvak, nevezetesen terménymagvak, zöldségmagok, és más, kereskedelmi szempontból fontos növények

magvainak szerves részeként értékesítve; a fentiek mindegyike kivéve táskavirág, lochroma, réti perje, Salix

laevigata (vörös fűz), zsálya, szójabab, fikusz, cikória, kukorica, vörös cikória és paradicsommagok, továbbá

 kivéve az indigó, Amorpha és Baptisia nemzetség magjait; talajtakaró anyag (mulcs).

 35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adatok számítógépes adatbázisba történő

rendszerezése és szerkesztése; beszerzési ügynöki szolgáltatások; mezőgazdasági termények beszerzésével,

megvásárlásával és eladásával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadási szolgáltatások; viszonteladói

szolgáltatások, nevezetesen, forgalmazási szolgáltatások a mezőgazdasági termények terén; garantált árképzési

program szolgáltatás nyújtása mezőgazdasági termények területén; egyesületi szolgáltatások, nevezetesen

széndioxid és más üvegházhatású gázok megkötésére vonatkozó mezőgazdasági szabványok átvételének és

elfogadásának népszerűsítése; széndioxid és más üvegházhatású gázok gazdálkodás során való megkötésére

vonatkozó önkéntes általános ipari szabványok népszerűsítése; online piactér biztosítása széndioxid- és más
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üvegházhatású gázkibocsátási jóváírások, egységek és ellentételezések eladói és vásárlói részére;

ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos szolgáltatások; kedvezményprogram adminisztrációja, amely program

lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy árukra és szolgáltatásokra kedvezményeket kapjanak; ösztönző program

adminisztrációja, amely program lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy prémium termékekhez és

szolgáltatásokhoz jussanak, prémium árakat kapjanak a nyújtott szolgáltatásokért és elsőbbségi hozzáférést

biztosít szállítási munkákhoz; ösztönző program biztosítása teheráru, mezőgazdasági áru, ömlesztett áru gyártói,

ügynökei, eladói és vevői részére, amely szállítási és raktározási szolgáltatásokhoz való elsőbbségi hozzáférést

tesz lehetővé a résztvevők számára; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; vásárlókat célzó

kedvezményekre, ösztönzőkre, árképzésre, jóváírásokra és jutalomra vonatkozó programokról szóló tájékoztatást

tartalmazó weboldal biztosítása; teheráru, mezőgazdasági áru és ömlesztett áru fuvarozásának pénzügyi

költségeiről és környezeti hatásáról szóló tájékoztatást tartalmazó weboldal biztosítása; környezetvédelmi

ösztönzőkről szóló tájékoztatást tartalmazó weboldal biztosítása; fuvarozásügynöki szolgáltatás teheráru,

mezőgazdasági áru és ömlesztett áru szállítására; online fuvarbörze biztosítása a szállítmányozók, fuvarozók és a

gépjárművezetők számára; online piactér biztosítása szállítási szolgáltatásokkal kapcsolatban teheráru,

mezőgazdasági áru és ömlesztett áru gyártói, ügynökei, eladói és vevői részére; üzleti szolgáltatások, nevezetesen

fuvarozási tarifa összehasonlításának és kereskedelmi információnak a biztosítása; fuvarozókról,

szállítmányozókról, gépjárművezetőkről és szállítási lehetőségekről véleményeket tartalmazó interaktív weboldal

 biztosítása.

 36    Biztosítási szolgáltatások, nevezetesen, többféle veszélyre kiterjedő terménybiztosítás, termény

jégkárbiztosítás jegyzése és a viszontbiztosítás jegyzése a termény- és a nemzetközi üzletág területén; tanácsadás,

irányelvek megfogalmazása és kárigények feldolgozása a terménybiztosítás területén; biztosítási konzultáció és

információk; mezőgazdasági biztosítással kapcsolatos ügynöki szolgáltatások; hitelkeretek kibocsátásával,

fogadásával és továbbításával kapcsolatban biztosított pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen hitel-feldolgozási

szolgáltatások; működőtőke-finanszírozás biztosítása kisvállalkozások, kisvállalkozások tulajdonosai és

gazdálkodók számára; pénzügyileg garantált finanszírozás; beszerzési, vételi és eladási lehetőségekkel

kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások kereskedelmi közvetítői szolgáltatásai a mezőgazdasági termények terén;

kibocsátható széndioxid mennyiségi egységekkel való közvetítői tevékenység; kibocsátható üvegházhatású gáz

mennyiségi egységekkel való közvetítői tevékenység; széndioxid kibocsátható egység ellentételezésekkel való

közvetítői tevékenység; kibocsátható széndioxid és más üvegházhatású gáz mennyiségi egységekkel,

jóváírásokkal vagy ellentételezésekkel kapcsolatos közvetítői tevékenység az ellentételezések termelőinek

nevében; üvegházhatású gáz ellentételezésekkel való közvetítői tevékenység; kibocsátható széndioxid és más

üvegházhatású gáz mennyiségi egységek, jóváírások és ellentételezések kereskedelme; pénzügyi szolgáltatások,

nevezetesen kibocsátás-csökkentő projektek finanszírozása és azokba való tőkebefektetések; befektetési

szolgáltatások és szponzorálás mások részére széndioxidkibocsátás-ellentételezési programok és azokkal

 kapcsolatos projektek területén.

 38    Távközlési szolgáltatások, nevezetesen hívások, SMS-üzenetek, MMS-üzenetek és leküldéses (push)

értesítések irányítása gépjárművezetők, fuvarozók, szállítmányozók és másszállítóeszközt biztosítók részére, és

 teheráru, mezőgazdasági áru, ömlesztett áru gyártói, közvetítői, eladói és vevői részére.

 39    Teheráru, mezőgazdasági áru és ömlesztett áru szállításának megszervezése; teheráru, mezőgazdasági áru és

ömlesztett áru raktározásának és megfigyelésének biztosítása; szállítmányozási közvetítői tevékenység; teheráru,

mezőgazdasági áru és ömlesztett áru szállításával kapcsolatos információ biztosítása; szállítmányozás;

szállítmányozási tarifákkal kapcsolatos információ biztosítása; részrakományok leszállítása, nevezetesen több

mint egy félhez tartozó teher áru-, mezőgazdasági áru- és ömlesztett áru-rakományok megszervezése és

leszállítása; szolgáltatások biztosítása azonosítással ellátott teheráru-, mezőgazdasági áru-, ömlesztett

áru-rakományok helymeghatározásához, felkutatásához, egyeztetéséhez, foglalásához, kezeléséhez és nyomon

 követéséhez.

 40    Mások részére történő biogyártás, nevezetesen magvak előállítása a gyártási folyamatban biológiai

mikroorganizmusok felhasználásával, amely szolgáltatások közül egyik sem vonatkozik az indigó, Amorpha és
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 Baptisa nemzetségek növényeire és magjaira; kötegelt biológiai kezelési szolgáltatások.

 41    Oktatási információk szolgáltatása széndioxid és más üvegházhatású gázok megkötésével kapcsolatban;

oktatási szolgáltatások, nevezetesen széndioxid és más üvegházhatású gázok megkötésével kapcsolatos

 programok lebonyolítása.

 42    Technológiai kutatás és fejlesztés a mezőgazdaság területén; technológiai kutatás és fejlesztés, és azokhoz

kapcsolódó tanácsadás a mezőgazdaság területén; tudományos kutatás és fejlesztés; mezőgazdasági technológiák

és mezőgazdasági hozamok megfigyelése tudományos kutatási célokra; tudományos adatelemzés a mezőgazdaság

területén; adatszerzés és adatgyűjtés kalibrálási és koordináta-mérő célokra; adat-automatizálási és -gyűjtési

szolgáltatások zárt forráskódú szoftverek alkalmazásával szolgáltatási adatok kiértékelésére, elemzésére és

gyűjtésére; agrokémiával kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások és tanácsadás; tesztelés, ellenőrzés

vagy kutatás a mezőgazdaság területén; mezőgazdasági kutatás; nem letölthető szoftver; információ, tanácsadás

és konzultáció biztosítása széndioxidkibocsátás-ellentételezéssel kapcsolatban; széndioxid és más üvegházhatású

gázok mezőgazdasági megkötésére vonatkozó technológiához kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; széndioxid

és más üvegházhatású gázok megkötésére vonatkozó regeneratív gazdálkodási gyakorlatokhoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; mezőgazdasággal, valamint a talajban lévő kötöttszénnel, széndioxid-kibocsátással és

környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kibocsátható széndioxid és más

üvegházhatású gáz ellentételezés mérése és hitelesítése; a talajban lévő kötöttszén, széndioxid kibocsátás és más

üvegházhatású gáz kibocsátás mérése, elemzése és hitelesítése; adatgyűjtéshez és elemzéshez használt

számítógépes szoftver platformhoz kapcsolódó platform mint szolgáltatás (PaaS) szolgáltatások széndioxid és

más üvegházhatású gázok megkötésének kutatása során való használathoz; teheráru, mezőgazdasági áru és

ömlesztett áru szállításának és gyűjtőszállításának koordinálására, beszerzésére és foglalására használatos nem

letölthető szoftverek biztosítása; teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru szállításának és

gyűjtőszállításának szervezésére és kezelésére használatos nem letölthető számítógépes szoftverek; szoftver

mintszolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen szállításra rendelkezésre álló teheráru, mezőgazdasági áru,

valamint ömlesztett áru értékesítésének és gyűjtőszállítási lehetőségeinek meghatározására használatos szoftver;

szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen felhasználókat olyan adatbázisokhoz kapcsoló

szoftver, amelyek teherárura, mezőgazdasági árura, valamint ömlesztett árura vonatkozó információkat és

adatokat tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen felhasználókat olyan

adatbázisokhoz kapcsoló szoftver, amelyek teherárura, mezőgazdasági árura, valamint ömlesztett árura vonatkozó

információkat és adatokat tartalmaznak, nevezetesen tranzakciós adatokat, piaci adatokat, mérlegjegyeket,

várakozási időt, távolságot, helyszínt és árakat; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen

szoftverek teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru szállításához használatos szállítási eszközök

menetirányításához; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen a mezőgazdaság területén az

ellátásilánc-menedzsmenthez kapcsolódó kereshető adatbázisokhoz való kapcsolódásához használatos szoftverek;

szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen szoftverek az ellátásilánc-kezelési szolgáltatások

szolgáltatói és fogyasztói számára, nevezetesen olyan szoftverek, amelyek a járműkapacitás adatait jelenítik meg

a rendelkezésre álló rakományadatokkal való összehasonlítás céljából; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]

szolgáltatások, nevezetesen szállításra kész teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru értékesítési

helyének megjelenítésére, szállításra kész teheráru, mezőgazdasági áru és ömlesztett áru lehetséges szállítási

helyének és a szállítási eszközök helyének megjelenítésére; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások,

nevezetesen szoftverek a rakományadatok és információk elektronikus nyomon követésének és megfigyelésének

megjelenítésére, nevezetesen a környezeti feltételek, a földrajzi helyzet, az időjárási viszonyok és a piaci

feltételek mérésére, valamint a teherfuvarozás valós idejű elektronikus nyomon követésére és teherfuvarozás egy

 térkép részeként való megfigyelésére.

 44    Agronómiai szaktanácsadó szolgáltatások; mezőgazdasági tanácsadás; mezőgazdasági tanácsadás

regeneratív gazdálkodási gyakorlatokkal kapcsolatban; online adatbázis biztosítása, amely információkat

tartalmaz mezőgazdasági célokra szánt növény- és maggyűjteményekről, széndioxid és más üvegházhatású gázok

 kibocsátásának mezőgazdasági folyamatok révén történő csökkentéséről.
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 ( 210 ) M 19 02338

 ( 220 ) 2019.07.29.

 ( 731 )  Hungaroflash Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vető és Kovácsházy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LEDSUN

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

 optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések.

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 19 02349

 ( 220 ) 2019.07.29.

 ( 731 )  Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Extra erős sugárzás - extra erős védelem Ingyenes UV szaktanácsadás

 ( 511 ) 9    Kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék (optika); napszemüvegek; optikai cikkek;

optikai lencsék; optikai szálak (üvegszálak); optikai üveg; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek;

 szemüveglencsék; szemüvegtokok.

 35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

 sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; termékminták, áruminták terjesztése.

 ( 210 ) M 19 02358

 ( 220 ) 2019.07.30.

 ( 731 )  Swort Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HUMICOAL

 ( 511 ) 1    Talajdúsító vegyszerek; késztalajok, talajkészítmények; szerves talajjavító porok és készítmények; talaj

trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek; talajba oltható talajkondicionáló szerek, magok vetésének

előkészítésére [nem sterilizáló]; talajjavító adalékok; talajjavító szerek; talajjavítók mezőgazdasági használatra;

 talajkondicionáló készítmények; talajjavító vegyi termékek.

  35    Talajkondicionáló folyadék és granulátum kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 19 02439

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek
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közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek

szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 210 ) M 19 02440

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek

közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3045



internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek

szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 210 ) M 19 02441

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek

közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek
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szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 210 ) M 19 02442

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek

közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek

szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus
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fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 210 ) M 19 02443

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek

közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek

szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 210 ) M 19 02446

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  Rédei Kertimag Vetőmagkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Réde (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  1    Vetőmag tartósító anyagok.

  31    Madáreledelek; magvak; palánták; rózsatövek; táplálék házi kedvenceknek; virághagymák.

 ( 210 ) M 19 02467

 ( 220 ) 2019.08.08.

 ( 731 )  Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 19 02483

 ( 220 ) 2019.08.09.

 ( 731 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 19 02484

 ( 220 ) 2019.08.09.

 ( 731 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 541 ) Breakfast Official After Party

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 19 02485

 ( 220 ) 2019.08.09.

 ( 731 )  Digital Media and Communications Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ARENA4

 ( 511 )  35    Reklámozás; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési

szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi

sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós

szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing; digitális

reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez

kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; értékesítési

promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások
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megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; harmadik fél áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba

hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása

révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; hirdetés és reklámozás;

hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton;

hirdetésszervezés; különleges rendezvények promóciója; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások

termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós

bemutatók segítségével; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós és

reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós kampányok

kidolgozása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; rádió- és tévéreklámok

gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési

szolgáltatásai; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások;

reklámhirdetések megjelentetése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések

keretében; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; sportversenyek és

-események promóciója; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós,

reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós

 reklámozás.

 38    Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás

tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül

történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás;

filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információk sugárzása

televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon

keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül történő videoadatátvitel;

internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó

televízióhoz való hozzáférés biztosítása; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási

információk; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés

közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-,

képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés;

műholdas televíziós műsorszórás; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok

kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,

kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és

televíziós programok közvetítése; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások;

szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok

működtetése; televíziós műsorok terjesztése műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és

közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz;

televíziós programok közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs

 szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális videó, audió és

multimédia kiadási szolgáltatások; hírközlő szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; rádiós és televíziós

hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; audio- és vizuális média

biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;

audiovizuális bemutatók; e-sport játékvezetés; e-sportesemények előállítása a televízió számára; élő

e-sportesemények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató

televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és

televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós
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show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós

szórakoztatási szolgáltatások; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporthíradás; sportokhoz

kapcsolódó hírek szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások

sportesemények formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televíziós

és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós,

széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós

 vetélkedők készítése.

 ( 210 ) M 19 02489

 ( 220 ) 2019.08.10.

 ( 731 )  Kalló Gyula, Miskolc (HU)

 ( 541 ) Just4music

 ( 511 )  38    Távközlés; rádióadás; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; információ és más műsorok rádiós

műsorszórása; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok továbbítása; rádióprogramok közvetítése; rádiós

műsorszórás; rádiós műsorszórással kapcsolatos tájékoztatás; rádiós műsorszóró berendezések működtetése;

rádiós programszórás és -közvetítés; interaktív televízió és rádió sugárzás; pénzügyi információ sugárzása rádión

keresztül; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték

nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül

is; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és televíziós programok

közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; adatok átvitele rádió útján; információk

átvitele rádió útján; információk továbbítása rádió útján; kommunikáció rádión keresztül; rádióadás és vétel;

rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások; rádiókommunikációs hálózati szolgáltatások; rádiós adatátvitel;

rádiós adatközlés; rádiókommunikációs szolgáltatások; rádiós információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiós

kommunikáció; rádiótávközlés; rádiós kommunikáció biztosítása; szélessávú rádiós kommunikációs

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02490

 ( 220 ) 2019.08.11.

 ( 731 )  Bérkert 45 Kft., Üllés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 02491

 ( 220 ) 2019.08.12.

 ( 731 )  HOTEL ÓZON Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) Hotel Ózon

 ( 511 )  43    Időleges szállásadás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás; szállodai szolgáltatások;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállás biztosítása szállodákban és

 motelekben.
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 ( 210 ) M 19 02492

 ( 220 ) 2019.08.12.

 ( 731 )  HOTEL Ózon Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) Ózon Hotel

 ( 511 )  43    Időleges szállásadás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás; szállodai szolgáltatások;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállás biztosítása szállodákban és

 motelekben; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül.

 ( 210 ) M 19 02493

 ( 220 ) 2019.08.12.

 ( 731 )  Riz Friderika Kármen, Kisgyőr (HU)

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 02510

 ( 220 ) 2019.08.13.

 ( 731 )  Baltavári Barna, Bodajk (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) DELLAROSSO

 ( 511 )   43    Pizzéria-, éttermi-, étkezdei szolgáltatások, helyi fogyasztással, elvitelre és házhoz szállítással.

 ( 210 ) M 19 02582

 ( 220 ) 2019.08.22.

 ( 731 )  Skyworks Solutions, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Woburn, Massachusetts (US)

 ( 300 )  88/515588 2019.07.15. US

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

 ( 541 ) SWKS

 ( 511 ) 9    Félvezető eszközök; elektromos és elektronikai alkatrészek; integrált áramkörök; félvezető és elektronikai

eszközök kommunikációs, távközlési és audiojelfeldolgozó berendezésekhez; villamos energia vezetésére,

 kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy vezérlésére szolgáló készülékek és eszközök.

 ( 210 ) M 19 02614

 ( 220 ) 2019.08.27.

 ( 731 )  Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)

 ( 541 ) DEBRECEN RUNWAY RUN

 ( 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; abszorbens

papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött

könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos (iratokra ráhúzható)

fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy

papírból; enyvezett vásznak papíripari célokra; értesítések (papíráruk); fatartalmú papír; fényképek (nyomtatott);

füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;

iratgyűjtők, dossziék; irattartók (irodai cikkek); irattartók (papíráru); ívek (papíráruk); katalógusok; könyvecskék,
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füzetek; könyvek; könyvjelzők; levélpapír; magazinok, revük (időszaki lapok); noteszok; nyomtatott publikációk;

öntapadó címkék (papíráruk); palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; papírtartó dobozok (irodai

cikkek); plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; szórólapok; transzparensek (papíráruk);

újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; nyomdaipari termékek,

könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

 kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési

promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

igazgatása; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok

 felkutatása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése.

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; beltéri

dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); csomagolástervezés; grafikai tervezés; honlaptervezési

tanácsadás; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás;

 webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 19 02615

 ( 220 ) 2019.08.27.

 ( 731 )  Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)

 ( 541 ) DEBRECEN AIRPORT RUN

 ( 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; abszorbens

papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött

könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos (iratokra ráhúzható)

fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy

papírból; enyvezett vásznak papíripari célokra; értesítések (papíráruk); fatartalmú papír; fényképek (nyomtatott);

füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;

iratgyűjtők, dossziék; irattartók (irodai cikkek); irattartók (papíráru); ívek (papíráruk); katalógusok; könyvecskék,

füzetek; könyvek; könyvjelzők; levélpapír; magazinok, revük (időszaki lapok); noteszok; nyomtatott publikációk;

öntapadó címkék (papíráruk); palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; papírtartó dobozok (irodai

cikkek); plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; szórólapok; transzparensek (papíráruk);

újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; nyomdaipari termékek,

könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

 kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi
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ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési

promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

igazgatása; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok

 felkutatása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése.

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; beltéri

dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); csomagolástervezés; grafikai tervezés; honlaptervezési

tanácsadás; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás;

 webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 19 02655

 ( 220 ) 2019.09.02.

 ( 731 )  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 02664

 ( 220 ) 2019.09.03.

 ( 731 )  iKalandor Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ikaland

 ( 511 )  39    Elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos tájékoztatás;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; információszolgáltatás utazással kapcsolatban; interneten

keresztül történő utazással kapcsolatos információk biztosítása; utazási foglalási szolgáltatások; utazási

idegenvezetési szolgáltatások; utazási információ; utazási információ biztosítása; utazási információszolgáltatás;

utazási információs szolgáltatások biztosítása; utazási irodai és helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai

szolgáltatások üdülések megszervezéséhez; utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazási irodai

szolgáltatások, utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazási szaktanácsadás;

utazási útvonalakkal kapcsolatos információk nyújtása; utazási ügynökségi szolgáltatások üzleti utakhoz; utazási

szolgáltatások; utazások, túrák szervezése; utazások tervezése; utazások szervezése és lebonyolítása; utazások

szervezése; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása;

utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; utazással kapcsolatos információk online rendelkezésre

bocsátása; utazással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazással kapcsolatos szaktanácsadás

 és tájékoztatás; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés.

 ( 210 ) M 19 02670

 ( 220 ) 2018.03.06.
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 ( 731 )  Lars Hansen, Aalborg (DK)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

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

olajok; természetes orvosságok; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; növényi és

 gyógynövényi kivonatok gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra.

  29    Olajok és zsírok étkezési célra; olajok, étkezési; kevert olaj (étkezési).

 ( 210 ) M 19 02788

 ( 220 ) 2019.09.13.

 ( 731 )  Wágner László, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PH - Pannonkant Hírek

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

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

 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.

 ( 210 ) M 19 02839

 ( 220 ) 2019.09.17.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) A játék összeköt!

 ( 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.

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

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

 ( 210 ) M 19 02840

 ( 220 ) 2019.09.17.

 ( 731 )  Berger Gábor, Császártöltés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Számviteli, könyvelési szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 19 02841

 ( 220 ) 2019.09.17.

 ( 731 )  DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) LokiBlog

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklám szolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása;

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

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások;

médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; pay per click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

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

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; szabadtéri reklámozási szolgáltatások; szponzorok felkutatása; számlázás; szövegszerkesztés;

 telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása;

közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; fotóriportok készítése; könyvkiadás; nyereményjátékok

működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok készítése; show-műsorok

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

 szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 19 02842

 ( 220 ) 2019.09.17.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Nem az a fontos, ami elválaszt, hanem az, ami összeköt!

 ( 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.

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

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

 ( 210 ) M 19 02843

 ( 220 ) 2019.09.18.

 ( 731 )  Végvári Jenő Miklós, Kaszó (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02844

 ( 220 ) 2019.09.18.

 ( 731 )  "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogkrémek; illatszer készítmények; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai

szerek állatok számára; mosodai készítmények; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem

gyógyászati használatra; szappan; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási

 célokra; vegytisztító készítmények.

 29    Baromfi, nem élő; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; csemegekukorica, feldolgozott;

csemegeuborka; disznóhús; disznózsír; étkezési olajok; földimogyoró, elkészítve; gomba, tartósított;

gyümölcsbefőttek; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek;

húskivonatok; húsok; hús, tartósított; kolbász; lekvárok |citrusfélékből]; levesek; magvak, elkészítve; margarin;

mazsola; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; olívaolaj, étkezési; paradicsomlé főzéshez;

paradicsompüré; préselt gyümölcspép; repceolaj, étkezési; rizstej; sajtok; savanyúságok; sonka; sózott hal; sózott

hús; sültburgonya, chips; tej; tejtermékek; tofu; tojások; tonhal [nem élő]; vadhús; vaj; zöldségek, főtt; zöldségek,

 tartósított; zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zselék; zsírok, étkezési.

 30    Cukor; csokoládé; ecet; édességek karácsonyfák díszítéséhez; élesztő; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;

fagylaltok és jégkrémek; fűszerek, ízesítők; gabonakészítmények; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz

étkezési használatra; húslé, mártás, szaft; húsos piték; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek

süteményekhez [kivéve illóolajok]; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó; kakaóalapú italok; kamillaalapú

italok; kávé; kávé alapú italok; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó;

kovász; liszt; lisztből készült tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; marcipán;

metélttészta-alapú készételek; méz; mustár; müzli; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pizza; pótkávé;

 rágógumi; rizs; salátaöntetek; sütőpor; szendvicsek; tea; természetes édesítőszerek; zab alapú ételek.

 31    Cukornád; cserjék; élőállatok; fák [növények]; friss gyümölcsök; friss kerti gyógynövények; friss

zöldségek; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; kagylók, élő; kakaóbab,

nyers; karácsonyfák; kezeletlen fűrészáru; komló; koszorúk élő virágokból; kukorica; kutyaeledelek [kekszfélék];

liszt állatoknak; madáreledelek; magvak; magvak [gabona]; növények; nyers faanyag, fűrészáru; palánták;

rózsatövek; szalma alom; szalma [takarmány]; szemes gabona, feldolgozatlan; széna; Tenyészállat-állomány;

 termékek állatok hízlalására; természetes gyep; tojások keltetéshez [megtermékenyített]; virágok.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyümölcslevek; izotóniás italok;

készítmények italokhoz; komlókivonatok sör előállításához; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok];

pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörök; szénsavas víz; szódavíz; szőlőmust; szörpök
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 italokhoz; üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

  42    Mérnöki munkák és szolgáltatások; minőségellenőrzés.

 ( 210 ) M 19 02849

 ( 220 ) 2019.09.18.

 ( 731 )  Tóth Paula, Budapest (HU)

 ( 541 ) wallplex

 ( 511 )  19    Csempék; márvány csempék; márványból készült csempemozaikok; műanyag csempék; nem fém konyhai

csempék; nem fém homlokzati csempék, burkolatok épületekhez; pala csempék, burkolólapok; természetes

kőburkolatok és terméskő csempék; tűzálló csempék; porcelán csempék; stukkó csempék; nem fém burkolatok

építéshez, kivitelezéshez; texturált felületek, burkolatok mennyezetekhez; texturált felületek, burkolatok falakhoz;

 reklámtáblák (nem fémből).

 ( 210 ) M 19 02850

 ( 220 ) 2019.09.18.

 ( 731 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 02853

 ( 220 ) 2019.09.18.

 ( 731 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 02854

 ( 220 ) 2019.09.18.

 ( 731 )  Union Multimedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 19 02861

 ( 220 ) 2019.09.19.

 ( 731 )  Leilei Paper Papír- és Vegyesáru Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, (HU)

 ( 740 )  Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 )  16    Filter-/szűrőpapír; csomagoló papír; fénymásolópapír, nyomtatópapír; papír; táskák és zacskók készítéséhez

használt papír; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; arctörlő kendők papírból; arctörlő

kendők, törölközők; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztalneműk papírból; durva papírkendők [pipere

célokra]; egészségügyi papír, wc-papír; egészségügyi papírok; eldobható szalvéták; eldobható pelenkák

kisállatoknak; előkék csecsemőknek papírból; előkék papírból; ételcsomagoló papír; higiéniai papír kéztörlők;

illatosított papír fiók aljának bevonására; konyhai papírtörlők [tekercsek]; nedvszívó papír; papír alátétek; papír

arctörlők; papír asztalterítők; papír feliratok, zászlók; papír kéztörlők; papír sütéshez; papír szemeteszsákok; papír

szemeteszsákok [háztartási használatra]; papír tányéralátétek; papír törlőkendők; papír wc-ülőke borítók;

papíralátétek ivópoharakhoz; papírból készült asztaldíszek; papírból készült kendők kozmetikai használatra;

papírból készült poháralátétek; papírból készült vécécsésze-bélések; papírból készült zsebkendők; papírok

szalvétához; papírszalvéták; papírtörlők; papírtörlők, papírtörölközők; papírtörlők tisztítási célokra;

papírtörölközők; papírzsebkendő; papírzsebkendők; papírzsebkendők háztartási használatra; papírzsebkendők,

papírtörlők; pelenkázó alátétek papírból; selyempapír; sminkeltávolító papírkendők; sminkeltávolító papírpárnák,

korongok; söralátétek papírból; söröskorsó alátétek; sütőpapír; toalettkendők papírból; vécépapír; wc-papír;

wc-papír tekercs formájában; wc-papír tekercsek; wc-papír, toalettpapír; wc-papírok, toalettpapírok; zsírpapír;

 zacskók mikrohullámú sütéshez.

 ( 210 ) M 19 02862

 ( 220 ) 2019.09.19.

 ( 731 )  XXI. század Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Péter ügyvéd, Tóth Péter Bence Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Diagramok; fényképek; folyóiratok; hírlevelek; katalógusok; képek; képeslapok; levelezőlapok;

képregények; könyvecskék; brosúrák (1); könyvecskék; brosúrák (2); könyvek; magazinok (időszaki lapok);

mappák; naptárak; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papír feliratok; zászlók; plakátok; falragaszok;

poszterek; prospektusok; scrapbook; albumok; szórólapok; tanítási és oktatási anyagok; újságok; üdvözlőlapok;

 üdvözlőkártyák; zacskók csomagolásra; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

 35    Célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

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; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökségek; hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri

reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés; adatkezelés;

szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti információk;

 üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; elektronikus levelezés; hírügynökségek;

hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; mobiltelefonos kommunikáció;

nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); üzenetek

 és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; video on-demand közvetítések.
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 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok eszmecserék; kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; fényképészet fotóriportok készítése; gyakorlati képzés; klubszolgáltatások;

know-how átadása konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; riporteri szolgáltatások; sportversenyek

rendezése szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és

lebonyolitása; színházi produkciók; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem

 hirdetési célokra; versenyek szervezése; videorögzítés.

 ( 210 ) M 19 02863

 ( 220 ) 2019.09.19.

 ( 731 )  N.V. NUTRICIA, Zoetermeer (NL)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Speciális orvosi célokra szánt élelmiszerek; gyógyászati felhasználásra alkalmas diétás anyagok; élelmiszer

csecsemők, kisgyermekek és rokkantak számára; különleges táplálkozási igényű csecsemőknek szánt élelmiszer;

tej csecsemők és kisgyermekek számára; étrend-kiegészítők orvosi használatra; táplálkozási termékek orvosi

 használatra; gabonafélék kisgyermekek számára; vitaminkészítmények.

 29    Tej és tejtermékek; tejpor; fagyasztott, előkészített vagy csomagolt kézben tartható élelmiszerek, amelyek

elsősorban húst, halat, baromfit vagy zöldségekettartalmaznak; főként gyümölcsöket és mogyoróféléket

tartalmazó snack élelmiszerek; gyümölcs alapú snack élelmiszerek; gyümölcs- és mogyoróvaj összetételű snack

élelmiszerek; joghurt; joghurt alapú snack élelmiszerek; joghurt alapú organikus snack élelmiszerek; joghurt

italok; fagyasztott, szárított, gyümölcsös és joghurtos snackek; fagyasztott, szárított gyümölcsök és

zöldségekchips formában; gyümölcspüré; ízesített tej; gyümölcs alapú organikus snack élelmiszerek; növényi

 alapú organikus snack élelmiszerek.

 ( 210 ) M 19 02869

 ( 220 ) 2019.09.20.

 ( 731 )  LIBRI Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 02889

 ( 220 ) 2019.09.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02890

 ( 220 ) 2019.09.23.

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

  
( 546 )
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02891

 ( 220 ) 2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02892

 ( 220 ) 2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02893

 ( 220 ) 2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02894

 ( 220 ) 2019.09.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02896

 ( 220 ) 2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02897

 ( 220 ) 2019.09.23.

 ( 731 )  Czefernek Péter, Veszprém (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; halból készített élelmiszertermékekkel

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; halból készült hűtött ételekkel kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; halpástétomokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; tonhal

 konzervekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02898

 ( 220 ) 2019.09.20.

 ( 731 )  Horváth Ivett Szalóme, Debrecen (HU)
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 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Gyakorlati képzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások;

mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; testnevelési

 szolgáltatások; tornatanítás nyújtása; videorögzítés; oktatási szolgáltatások kézírás tanításához.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos kutatás és fejlesztés; tudományos

kutatással kapcsolatos információszolgáltatás; tudományos szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó kutatás;

 tudományos kutatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; kézírás elemzése [grafológia].

 ( 210 ) M 19 02960

 ( 220 ) 2019.09.26.

 ( 731 )  BOIRON, Messimy (FR)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) BOIRON - nagy becsben tartjuk az egészséget

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz: tisztító-,

fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; toalett szappanok; testápoló dezodorok; egészségügyi

készítmények mint piperecikkek; illatszerek, esszenciális olajok (illóolajok), kozmetikai szerek; krémek testre és

arcra, tisztító tejek kozmetika használatra, kozmetikai maszkok; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; puhító

hintőpor pipere célokra; fürdő- és tusolózselé; napolajok, krémek és tejek; nem gyógyhatású ajakrúzsok; nyugtató

kozmetikai balzsamok, krémek, pomádék és kenőcsök; hidratáló kozmetikai balzsamok, krémek, pomádék,

kenőcsök, hajápoló folyadékok; kozmetikai balzsamok és krémek hajra; samponok; szájhigiénés készítmények;

 szájvizek, nem gyógyászati célra; nem gyógyhatású fogkrémek paszta, gél vagy rágógumi formájában.

5    Gyógyszerészeti készítmények, homeopátiás gyógyszerek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények;

gyógyszeres fogkrémek; szájöblítők gyógyászati használatra; dezodorok; egészségügyi készítmények gyógyászati

célokra; higiéniai készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált

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

kötszeranyagok: orvosi és sebészeti kötszerek; szorítókötések, borogatások; gyógyszeres borogatások: sterilizáló

termékek; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló

 készítmények; gombaölő szerek(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; tartályok gyógyszerek

alkalmazására, adagolására; csövek orvosi használatra gyógyszerek beadásához; fecskendők gyógyszerekhez:

kanalak gyógyszerek beadásához; cseppentők gyógyszerek beadásához; tabletta adagolók orvosi használatra

gyógyszerek elosztásához és adagolásához betegek számára; kémiailag aktivált hideg zselés borogatások orvosi

használatra; kémiailag aktivált forrózselés borogatások orvosi használatra; termoelektromos borogatások

(sebészeti); kompressziós ruhák; nyomókötések; sebészeti steril lepedők; rugalmas kötszerek; művégtagok,

műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

fogyatékkal élő személyek számára; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők

 gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 ( 210 ) M 19 02985

 ( 220 ) 2019.09.27.

 ( 731 )  Németh Rita, Győr-Ménfőcsanak (HU)

 ( 541 ) AjándékGuru

 ( 511 )   35    Ajándéktárgyak kis és nagykereskedelmi szolgáltatásai.
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 ( 210 ) M 19 02986

 ( 220 ) 2019.09.27.

 ( 731 )  Hankook Technology Group Co., Ltd., Seoul (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 19 02991

 ( 220 ) 2019.09.30.

 ( 731 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

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

 ( 541 ) BUBBLE POP LABORATORY

 ( 511 )  9    Kontaktlencsék.

 ( 210 ) M 19 03021

 ( 220 ) 2019.10.01.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kávé; kávé alapú

 italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel.

 ( 210 ) M 19 03026

 ( 220 ) 2019.10.01.

 ( 731 )  FRoSTA sp. z o.o., Bydgoszcz (PL)

 ( 740 )  Sárközi Attila Zoltán, Esztergom

 ( 541 ) FRoSTA. Nincs trükk, nincs titok.

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

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

 ( 210 ) M 19 03028

 ( 220 ) 2019.10.02.

 ( 731 )  Triász-Tömlő Kft, Felsőzsolca (HU)

 ( 541 ) PURFLEX
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 ( 511 )  17    Drótbetétes hajlékony műanyag tömlők; dróttal megerősített hajlékony műanyag tömlők; ipari tömlők

 műanyagból; fémspirál erősítésű poliuretán anyagú flexibilis tömlő.

 ( 210 ) M 19 03064

 ( 220 ) 2019.10.04.

 ( 731 )  Kosik Kristóf János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Gitárok.

 ( 210 ) M 19 03065

 ( 220 ) 2019.10.07.

 ( 731 )  Jámbor Ottilia Szilvia, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Budai Zoltán, Szeged

  

( 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).

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03081

 ( 220 ) 2019.10.08.

 ( 731 )  Glósz és Társa Profitcentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3064



  41    Oktatás biztosítása; szakmai képzés.

  42    Mérnöki munkák, szolgáltatások; tudományos kutatás; technológiai szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 19 03082

 ( 220 ) 2019.10.08.

 ( 731 )  Dr. Földényi Rita Marianna, Budapest (HU)

 ( 541 ) Múzsa

 ( 511 )  41    Bálok szervezése; borkóstolás (szórakoztatási szolgáltatások); borkóstolással kapcsolatos szolgáltatások;

bűvészelőadások, show-k bemutatása; ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez;

cirkuszi elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; díjátadók vendégül látása (szervezés); diszkók

szolgáltatásai; egzotikus tánc szolgáltatások; éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő

táncbemutatók; élő zene szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei koncertek; előadóművészek szolgáltatásai;

fesztiválok szervezése; kabaré, karaoke bár szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatási; koncert

szolgáltatások; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális szolgáltatások; lemezlovas (DJ) szolgáltatások;

partiszervezés; szállodák által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; színpadi show-k szervezése;

szórakoztatás; szórakoztató klubok szolgáltatásai; táncos rendezvények; zenei koncertek szervezése és

 lebonyolítása; zenei szórakoztatás szervezése; zenés szórakoztatás.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró (büfé)

szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); büfészolgáltatások koktélbárok számára;

étel és ital catering bankettekre; étel- és italellátás; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;

italszolgáltatás biztosítása; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; koktélbárok; night club szolgáltatások

(ételszolgáltatás); pub szolgáltatás; szállodai catering szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások;

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 03090

 ( 220 ) 2019.10.08.

 ( 731 )  Officium Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatátviteli berendezések; adatátviteli hálózatok; adatátvitelre szolgáló készülékek; adathálózatok;

adatkommunikációs berendezések; adatkommunikációs hardverek; felhő alapú szerverek; hálózati szerverek;

helyi hálózatok; mobil adatberendezések; mobil adatközlő készülékek; modemek; számítógépes hálózati

szerverek; számítógépes hálózatok; számítógépes modemek; számítógépes szerverek; vezeték nélküli számítógép

perifériák; beviteli szkennerek; digitalizáló szkennerek; elektronikus szkennerek; állványok nyomtatókhoz;

fényképnyomtatók; lézernyomtatók; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatószerverek; színes nyomtatók; színes

tintasugaras nyomtatók; tintasugaras nyomtató; fénymásolók; fénymásoló berendezések; multifunkcionális

nyomtatók [mfp]; szkennerek; adatkezelésre használt számítógépek; állványok számítógépes eszközöknek;

átalakítható laptopok; audio- és videoanyagok jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; audio, video

és digitális jelek irányítására használt számítógépes hardverek; autó navigációs számítógépek; fájlszerverek;

grafikus táblák, digitális rajztáblák; hordozható számítógépek; hibrid laptopok; hordozható számítógépek,

laptopok; internet szerverek; kézi személyi számítógépek; laptop számítógépek; nagyszámítógépek; noteszgépek,

 notebookok; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes rendszerek.

 20    Iratgyűjtő polcok [bútorok]; iratszekrények [bútorok]; ipari munkaasztalok; irattartó szekrények;

íróasztalok; íróasztalok és asztalok; irodafelszerelések [bútorok]; irodabútorok; irodai asztalok; irodai

forgószékek tervezéshez; irodai polcok; irodai székek; irodai térelválasztó paravánok [bútorok]; irodai

térelválasztók, paravánok [bútorok]; írógépasztalok; írópolcok; alakítható bútorok; álló asztalok; állószekrények;

állítható támlájú szék; állítható magasságú asztalok; állítható hordozható ülések; állványok, polcok; állványok,
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polcok mint fémbútorok; asztalok; asztalok [bútor]; asztalok fémből; beltéri bútorok; bolti bútorok; bolti polcok;

bútoregységek; bútorelemek; bútorelemek írószerek és papíráruk bemutatására; bútorelemek írott anyagok,

könyvek bemutatására; bútorelemek [készletben árusított] bútorok összeszerelésére; bútorok; bútorok ipari

használatra; bútorok irattárolási célokra; bútorok lakásokba, irodákba és kertekbe; bútorok számítógépekhez;

 bútorrészek.

 37    Adatkommunikációs hálózatok karbantartása és javítása; adathálózati berendezések telepítése, üzembe

helyezése; adatfeldolgozó készülékek hardvereinek javítása és karbantartása; elektronikus kommunikációs

hálózatok üzembe helyezése; elektronikus konferencia felszerelések és berendezések telepítése; irodák kábelezése

adatátvitelhez; kommunikációs berendezések karbantartása; számítógépek és számítógép perifériák telepítése,

javítása és karbantartása; számítógép telepítési szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások;

számítógép javítási szolgáltatások; számítógép javítás; számítógépek karbantartása; számítógépek karbantartása

és javítása; számítógépek telepítése, üzembe helyezése; számítógépek telepítése és javítása; számítógépek

telepítésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógépek üzembe helyezése és karbantartása;

számítógépes és telekommunikációs hardverek javítása és karbantartása; számítógépes hálózati és

számítástechnikai berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes hálózati és távközlési

hardverek frissítése; számítógépes hálózatok karbantartása és javítása; számítógépes hálózatok üzembe helyezése,

telepítése; számítógépes hálózatokban és internet-hozzáféréshez használt hardverek telepítése és karbantartása;

számítógépes hardverek üzembe helyezése; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás];

vezeték nélküli távközlési berendezések és vezeték nélküli helyi hálózatok üzembe helyezése; bútorok

 karbantartása; bútorok javítása; bútorjavítás; bútorasztalos munkák [javítás].

 ( 210 ) M 19 03092

 ( 220 ) 2019.10.08.

 ( 731 )  Officium Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OFFIKIT

 ( 511 ) 9    Adatátviteli berendezések; adatátviteli hálózatok; adatátvitelre szolgáló készülékek; adathálózatok;

adatkommunikációs berendezések; adatkommunikációs hardverek; felhő alapú szerverek; hálózati szerverek;

helyi hálózatok; mobil adatberendezések; mobil adatközlő készülékek; modemek; számítógépes hálózati

szerverek; számítógépes hálózatok; számítógépes modemek; számítógépes szerverek; vezeték nélküli számítógép

perifériák; beviteli szkennerek; digitalizáló szkennerek; elektronikus szkennerek; állványok nyomtatókhoz;

fényképnyomtatók; lézernyomtatók; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatószerverek; színes nyomtatók; színes

tintasugaras nyomtatók; tintasugaras nyomtató; fénymásolók; fénymásoló berendezések; multifunkcionális

nyomtatók [mfp]; szkennerek; adatkezelésre használt számítógépek; állványok számítógépes eszközöknek;

átalakítható laptopok; audio- és videoanyagok jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; audio, video

és digitális jelek irányítására használt számítógépes hardverek; autó navigációs számítógépek; fájlszerverek;

grafikus táblák, digitális rajztáblák; hordozható számítógépek; hibrid laptopok; hordozható számítógépek,

laptopok; internet szerverek; kézi személyi számítógépek; laptop számítógépek; nagyszámítógépek; noteszgépek,

 notebookok; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes rendszerek.

 20    Iratgyűjtő polcok [bútorok]; iratszekrények [bútorok]; irattartó szekrények; íróasztalok; íróasztalok és

asztalok; irodabútorok; irodafelszerelések [bútorok]; irodai asztalok; irodai forgószékek tervezéshez; irodai

polcok; irodai székek; irodai térelválasztó paravánok [bútorok]; irodai térelválasztók, paravánok [bútorok];

írógépasztalok; írópolcok; alakítható bútorok; álló asztalok; állószekrények; átalakítható bútorok; állítható támlájú

szék; állítható magasságú asztalok; állványok, polcok; állványok, polcok mint fémbútorok; asztalok; asztalok

[bútor]; asztalok fémből; beltéri bútorok; bolti bútorok; bolti polcok; bútoregységek; bútorelemek; bútorelemek

írószerek és papíráruk bemutatására; bútorelemek írott anyagok, könyvek bemutatására; bútorelemek [készletben

árusított] bútorok összeszerelésére; bútorok; bútorok ipari használatra; bútorok irattárolási célokra; bútorok

 lakásokba, irodákba és kertekbe; bútorok számítógépekhez; bútorrészek.
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 37    Adatkommunikációs hálózatok karbantartása és javítása; adathálózati berendezések telepítése, üzembe

helyezése; adatfeldolgozó készülékek hardvereinek javítása és karbantartása; elektronikus kommunikációs

hálózatok üzembe helyezése; elektronikus konferencia felszerelések és berendezések telepítése; irodák kábelezése

adatátvitelhez; kommunikációs berendezések karbantartása; számítógépek és számítógép perifériák telepítése,

javítása és karbantartása; számítógép telepítési szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások;

számítógép javítási szolgáltatások; számítógép javítás; számítógépek karbantartása; számítógépek karbantartása

és javítása; számítógépek telepítése és javítása; számítógépek telepítése, üzembe helyezése; számítógépek

telepítésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógépek üzembe helyezése és karbantartása;

számítógépes és telekommunikációs hardverek javítása és karbantartása; számítógépes hálózati és

számítástechnikai berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes hálózati és távközlési

hardverek frissítése; számítógépes hálózatok karbantartása és javítása; számítógépes hálózatok üzembe helyezése,

telepítése; számítógépes hálózatokban és internet-hozzáféréshez használt hardverek telepítése és karbantartása;

számítógépes hardverek üzembe helyezése; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás];

vezeték nélküli távközlési berendezések és vezeték nélküli helyi hálózatok üzembe helyezése; bútorok

 karbantartása; bútorok javítása; bútorjavítás; bútorasztalos munkák [javítás].

 ( 210 ) M 19 03095

 ( 220 ) 2019.10.08.

 ( 731 )  Gyula-Kiss Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kleszó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 19 03096

 ( 220 ) 2019.10.08.

 ( 731 )  Gyula-Kiss Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kleszó Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 19 03116

 ( 220 ) 2019.10.09.

 ( 731 )  TVC Hungary Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; üzleti bemutatók rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi

szolgáltatások; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

röplapterjesztés; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása

reklámcélokból; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson

keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámszövegek terjesztése; promóciós

anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámanyagok szétosztása;

reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok terjesztése

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs
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hálózaton keresztül; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; távközlési szolgáltatásokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások médiakutatás és

konzultáció; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban reklámszövegek kiadása és frissítése; szórólapok

kiadása; hirdetési felület kölcsönzése reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület online

kölcsönzése internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása az interneten reklámanyagok

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,

szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; színházi ügynökségek; marketinggel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás konzultáció; marketing szolgáltatások; üzleti

menedzsment előadóművészek részére gyorsírási munkák végzése megrendelésre; reklámanyagok megjelentetése

reklámszövegírás; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása közönségszolgálati

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési

termékekkel kapcsolatos reklámozás; reklám és marketing; reklámozás; telekommunikációs vagy elektronikus

úton kínált és megrendelt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozás és értékesítési ösztönzés;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás,

hirdetés; pay per click (ppc) hirdetés; apróhirdetési szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; reklámozás bannerekkel; hirdetés elektronikus médián, főként

interneten keresztül; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon

keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a

telematikai és telefonos hálózatok területén; reklámozási, főként terméknépszerüsítő szolgáltatások;

mozireklámok; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; népszerű- és szaksajtóban történő

hirdetés, reklámozás; reklámozás, beleértve a harmadik személy számára történő termékek és szolgáltatások

értékesítésével kapcsolatos promóciót reklámanyag továbbításával és a reklámüzenetek számítógépes

hálózatokon történő terjesztésével; szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos hirdetés, reklámozás; internetes

reklámozási szolgáltatások: reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; on-line hirdetői

tevékenység számitógépes hálózaton; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes kommunikációs hálózatokon; számítógépes hálózatok és weboldalak online

promóciója; online reklámozás; hirdetési felület biztosítása újságokban; reklámhely tervezése, vétele és

tárgyalása; termékminták terjesztése reklámcélokra; szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos üzleti

szolgáltatások; televíziómüsorok szponzorálásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; televíziós reklámok

szponzorálásának biztosításával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; előfizetések elektronikus folyóiratokra;

újságelöfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés tv-csatornára; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; média- és reklámtervek, -koncepciók

készítése és megvalósítása; reklámok elkészítése; reklámanyag készítése; hirdetési rovatok készítése; marketing

promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklámtervezés és

-elhelyezés; marketingtervek elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklám

szórólapok elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; kereskedelmi reklámszövegek

készítése; hallgatottsági/nézettségi kvóták meghatározása rádió- és tévéműsorok számára; mozireklámok

gyártása; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; rádiós reklámok

készítése; reklámfilmek készítése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása;

televíziós reklámozás; videofelvételek készítése reklámcélokra; vizuális reklámanyagok gyártása; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; tanulmányok üzleti tervekről; értékesítési

promóciós szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása szponzorok szervezése révén,

akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal, sportversenyekkel és

sporttevékenységekkel; eladási, értékesítési promóciók; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; mások
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termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; kereskedelmi vásárok promóciója; koncertek promóciója

[reklámozása]; vállalatok promóciója [reklámozás]; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti promóció:

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; telex útján biztosított üzleti promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok

osztásával; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; telefonon nyújtott promóciós

szolgáltatások; promóciós marketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; aukciós eladások

lebonyolítása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; piackutatási

információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; reklámozással kapcsolatos információk

szolgáltatása; marketing beszámolók készítése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási ada tok biztosítása;

kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti

információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési

helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre

bocsátása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató

kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online árverési szolgáltatás biztosítása;

rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; válaszra ösztönző reklámozás; hirdetések elhelyezése;

reklámlevél szolgáltatás; on-line hirdetői tevékenység IT hálózaton; más forgalmazók áruinak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy

kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; reklámanyag frissítése;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési, marketing és promóciós szolgáltatások;

reklámozási szolgáltatások; ügynökségek rádiós és televíziós hirdetéseinek hirdetési anyagának terjesztése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; internetes weboldalákként

használható reklámok összeállítása; interneten használható reklámok összeállítása; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing

területén; marketing menedzsment tanácsadás; közönségszolgálati [pr] konzultáció; franchiseoknak nyújtott,

reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; reklám- és marketing konzultáció; telefonos és televíziós

árverések; televíziós reklámozás program; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; sportolók promóciós

menedzselése; hírességek promóciós menedzselése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; piaci elemző és

kutató szolgáltatások; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy

kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; direkt marketing szolgáltatások; grafikus

reklámozási szolgáltatások; piackutatás és analízis; piackutatás; piackutatási szolgáltatások a műsorszóró

médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára; marketinggel kapcsolatos kutatási

szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub

szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; manöken/modell közvetítés reklámvagy

kereskedelmi célból; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; marketing ügynökségek keresőmotorjai általi

marketing szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámozási szolgáltatások biztosítása

adatbázisok útján; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámszolgáltatások

televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási

szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; tengeri és tengerészeti ágazatokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; ingatlantulajdonnal

kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;

reklámszolgáltatások építészeknek; virágárusok számára biztosított reklámozási szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámszolgáltatások
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italok eladásának előmozdítására; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó

tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; üzleti marketing szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; üzleti

konzultációs szolgáltatások marketinghez kapcsolódóan pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos

üzleti konzultációs szolgáltatások tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; piackutatási adatgyűjtő

szolgáltatások márkaértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások költségfelmérési

szolgáltatások; piacértékelési szolgáltatások; árverési szolgáltatások promóciós szolgáltatások; piackutatási

adatkinyerési szolgáltatások reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások

szendvicsember táblák révén; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára;

márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése reklámozásért felelős személyzet igazgatása; kereskedelmi információs szolgáltatások

belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása; üzleti megvalósíthatóság tanulmányok készítése;

termelékenységi tanulmányok lebonyolítása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok

készítése; üzletvitel sportolók számára; reklámhely bérbeadása vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban;

 reklámhely bérbeadása vasúti létesítményeken.

 38    Vezeték nélküli, elektronikus képtovábbítás; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése;

vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvitele a távközlés

segítségével; internetszolgáltatások (isp); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális

képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; üzenetek és adatok közvetítése

elektronikus átadással; személyhívó szolgáltatások; üzenetek kézbesítése audiovizuális média által; üzenetek

kézbesítése elektronikus média által; elektronikus levelezés, e-mail; digitális audio és/vagy videó közvetítés

távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet

is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;

elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;

kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós

műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus képátviteli szolgáltatások;

elektronikus hirdetések (távközlés); televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós

sugárzása; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi

információ televíziós sugárzása; zenei műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; információk sugárzása

televízión keresztül; kábeltévés közvetítés; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorközvetítés

interneten keresztül; műsorközvetítés interneten keresztül; műholdas műsorszórás; rádió és televízió program

sugárzása; teleshop-műsorok közvetítése; műholdas közvetítés; rádióadás; videó- és audioműsorok közvetítése az

interneten keresztül; audio műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; kommunikációval

kapcsolatos információ; információszolgáltatás távközlési ügyekben; műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási

szolgáltatások; földi hordozható rádió adó-vevöre vonatkozó információs szolgáltatások; rádiótelefonokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; telekommunikációval kapcsolatos információs szolgáltatások;interaktív

távközlési szolgáltatások; interaktív szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a műsorok automatikus rögzítését

nézői szokások/preferenciák alapján; előzetes műsorválasztást megkönnyítő interaktív szolgáltatások;

televízióműsorok rögzítését lehetővé tevő interaktív szolgáltatások; interaktív szolgáltatások televíziónézőknek a

műsorok előzetes kiválasztásának elősegítésére; interaktív televízió és rádió sugárzás; televíziós kábelhálózatok

működtetése; műholdvevő antennák működtetése; rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek üzemeltetése;

szélessávú távközlési hálózatok működtetése; távközlési rendszerek működtetése; távközlési berendezések

üzemeltetése; digitális zene közvetítése távközlés útján; online dokumentumok kézbesítése globális számítógépes

hálózaton keresztül; adatok vagy audiovizuális elemek közvetítése globális számítógépes hálózaton vagy

interneten keresztül; szimultán televíziós közvetítés globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték

nélküli hálózatokon keresztül; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; műholdas műsorvevő

antennák kölcsönzése, bérbeadása; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek bérbeadása [kommunikációhoz];
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rádió adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró készülékek, szettek kölcsönzése;

kommunikációs berendezések bérbeadása; kommunikációs csatornák bérbeadása; kommunikációs rendszerek

kölcsönzése, bérbeadása; kommunikációs készülékek és eszközök kölcsönzése; helyi hálózatok bérbeadása;

megafonok bérbeadása, kölcsönzése; műsorszóró berendezések bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek

kölcsönzése; rádiókommunikációs felszerelések kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése;

frekvenciaátalakítók kölcsönzése [kommunikációhoz]; fax adó-vevö készülékek kölcsönzése; rádióberendezések

kölcsönzése; rádiótelefonok kölcsönzése; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása;

távközlési felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása, kölcsönzése;távközlési vonalak

bérbeadása; távközlési készülékek és berendezések bérbeadása, kölcsönzése; távfeldolgozó készülékek és

eszközök kölcsönzése; számítógépes kommunikációs berendezések és felszerelések bérbeadása; hangjelek

közvetítésére szolgáló készülékek kölcsönzése; videojelközvetítö készülékek kölcsönzése; műsorközlő

berendezések biztosítása külsőhelyszínekre; üzenetkézbesítö készülékek kölcsönzése; üzenettároló készülékek

kölcsönzése; képátviteli berendezések kölcsönzése; rádiós személyhívó készülékek kölcsönzése, bérbeadása;

műholdas műsoridő bérlete; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hozzáférési idő értékesítése számítógépes adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérbeadása weboldalákhoz

[internetszolgáltatók]; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül; hangok, képek, jelek és adatok kábeles

átvitele; kábelrádiós átvitel; műsorok átvitele kábelen keresztül; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása;

mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; információ közlése

elektronikus eszközökkel; számítógépes adatközlés; műholdas információközlés; televíziós információközlés;

kommunikáció elektromágneses hullámok segítségével; kommunikáció analóg és digitális számítógépes

terminálokon keresztül; kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció elektronikus eszközökkel;

kommunikáció multinacionális távközlési hálózatokon keresztül; kommunikációs szolgáltatások számítógépek

segítségével; kommunikáció számítógépes terminálok útján, digitális átvitel vagy műhold által; kommunikáció

rádión keresztül; elektronikus levelezőrendszerek általi kommunikáció; telefontechnikai szolgáltatások;

kommunikáció távirati úton; távnyomtatós kommunikáció; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; fax

kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; távírón

keresztüli kommunikáció biztosítása; rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások; elektronikus

kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció távirat útján; elektronikusan biztosított kommunikációs

szolgáltatások; adatbankok közötti kommunikációs szolgáltatások; számítógépek közötti kommunikációs

szolgáltatások a sörgyártás számára; kábelkommunikációs szolgáltatások kommunikációs szolgáltatások

számítógépes hálózatokon keresztül rádiókommunikációs szolgáltatások; műholdas kommunikációs

szolgáltatások kommunikációs szolgáltatások hangok elektronikus átvitelére; kommunikációs szolgáltatások

adatok elektronikus átvitelére; kommunikációs szolgáltatások képek elektronikus átviteléhez; kommunikációs

szolgáltatások vészjelzések kézbesítéséhez;kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére; kommunikációs

szolgáltatások információ átvitelére elektronikus eszközökkel; kommunikációs szolgáltatások adatbázishoz való

hozzáféréshez; kommunikációs szolgáltatások elektronikus adatcsere céljából; autótelefonos kommunikációs

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások videokonferenciákhoz; mobiltelefon kommunikációs

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen adatok és dokumentumok elektronikus átvitele

számítógép felhasználók között; nemzetközi adatátvitel; mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil rádió

kommunikációk; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; kábeltelevíziós felszerelések bérbeadása;

mobilkommunikációs felszerelések bérbeadása; hírügynökségek; hírügynökségek [kommunikáció];

videokonferencia szolgáltatások; elektronikus távközlési összeköttetések biztosítása; rádiós kommunikáció

biztosítása; telefonos kommunikáció biztosítása; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján;

internetszolgáltatók; felhasználói internet hozzáférés biztosítása (szolgáltatók); internethez való használói

hozzáférhetőség biztosítása (szolgáltatók); hozzáférés biztosítása adathálózatokban található számítógépes

programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; weblog-hozzáférés biztosítása; elektronikus

kommunikációs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és

elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés
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biztosítása; elektronikus online hálózathoz való hozzáférés biztosítása információkereséshez; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz és más számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való hozzáférés

biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való többfelhasználós hozzáférés biztosítása; globális

számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása, információátadás és információterjesztés céljából;

adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; számitógépes

hálózatokhoz való hozzáférés és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; internet hozzáférés biztosítása;

központi állományokban elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása

távkonzultációhoz; számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes hálózatokhoz és

internethez való hozzáférés biztosítása; elektronikus információs hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása;

digitális zenei weboldalákhoz való internetes hozzáférés biztosítása; digitális zenei weboldalokhoz való

hozzáférés biztosítása interneten; elektronikus üzenetküldő rendszerekhez való hozzáférés biztosítása; távközlési

hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; televízió hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül;

távközlési raktározási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; weboldalákhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes webhelyekhez; mp3

weboldalákhoz való internetes hozzáférés biztosítása; kommunikációs hálózatokhoz való számítógépes

hozzáférés biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz;

távközlési hozzáférés és kapcsolatok biztosítása számítógépes adatbázisokhoz és az internethez; távközlési

hozzáférés és kapcsolatok vagy linkek biztosítása számítógépes és internetes adatbázisokkal; több felhasználós

vonalkapcsolás [dial-up] és dedikált internet hozzáférés biztosítása; többszörös felhasználású hozzáférés globális

számítógépes információs hálózatokhoz, széles körű információk átadásához és terjesztéséhez;

telekommunikációhoz kapcsolódó online információ szolgáltatás; online adattovábbítás; online szolgáltatások,

nevezetesen üzenetek küldése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz;

távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz; adatkommunikáció elektronikus

eszközökkel; adatátvitel elektronikus levelezéssel; segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások

biztosításához; képek műholdas közvetítése; elektronikus postafiók biztosítása; internetes fórumok biztosítása;

online interaktív hirdetőtáblák; internetet és más kommunikációs hálózatokat használó levelezési szolgáltatások;

képek továbbítása számítógép segítségével; adatátvitel és adatközvetítés; rádióadás és vétel; adatbázis-információ

adása és vétele [továbbítása] távközlési hálózaton keresztül; üzenetek küldése és fogadása világméretű

számítógépes hálózatok segítségével; információtovábbítás adatkommunikáción keresztül, döntéshozatal

elősegítésére; rádiós adatközlés; telefonos információtovábbítás; információk átvitele telematikai kódokkal;

interaktív szórakoztató szoftverek továbbítása; rövid üzenetek átvitele; írott üzenetek, közlemények elektronikus

továbbítása; írott üzenetek, közlemények átvitele táviratok formájában; adatátviteli szolgáltatások adatátvitel

elektronikus eszközökön keresztül; információtovábbítás elektronikus úton telefonkapcsolattal működő

elektronikus képfeldolgozáson keresztül történő adatátvitel adattovábbítás elektronikus levélben; adatok vagy

audiovizuális képek továbbítása globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; számítógépek és

munkaállomások közötti információtovábbítás; lézersugaras adatátvitel;mikrohullámú adatátvitel; információk

továbbítása az audiovizualitás területén; adattovábbítás audiovizuális berendezéseken keresztül; kábeles

adatátvitel; adatok továbbítása számítógép által; információátvitel távírógépen, műholdon keresztül;

információátvitel ugyanahhoz a telematikai hálózathoz kötött számítógépeken keresztül; információk továbbítása

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül;

információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai távközlési

hálózatokon; adatátvitel rádiós személyhívón keresztül; információtovábbítás videokommunikációs rendszereken

keresztül; távközlési adatátvitel; telefonos adatátadás; információátvitel géptávírón keresztül; gyógyszerészeti

készítményekkel, gyógyszerekkel és higiéniával kapcsolatos információk átvitele; adatátviteli szolgáltatás;

műholdas adat-, hang- és képátvitel; elektronikus üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével;

üzenetés képtovábbítás; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító
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szolgáltatások; üzenettovábbítás távirat útján; internetes üzenetküldés; üzenettovábbítás faxon; üzenettovábbítás

telefonon; üzenetátvitel telexen; üzenetátvitel távírón [telex]; faxok továbbítása; üzenettovábbítás telefonon és

faxon; műholdas átvitel; telex átvitel; számítógépesített dokumentumok továbbítása;számítógépesített adatok

továbbítása kábel útján; számítógépesített adatok továbbítása rádió használatával; számítógépesített

adattovábbítás televízió segítségével; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; adatbázis-információk

átviteletelekommunikációs hálózatokon keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából

telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal;

látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokonkeresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon keresztül;

kódolt üzenetek és képek átvitele; telefon vagy telekommunikációs hívások átvitele; telefonhívások továbbítása;

videofilmek továbbítása; üzenetek küldése; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk továbbítása;

hangátvitel elektronikus úton; műholdas hang-és képátvitel; hangtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon

keresztül; műholdas hangátvitel; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; video-on-demand szolgáltatások;

üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; üzenetek gyűjtése és továbbítása; televízió műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; hozzáférés tartalmakhoz, weboldalákhoz és portálokhoz; távközléssel

kapcsolatos szaktanácsadás; elektronikus üzenet továbbítás; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon

keresztül; videokonferencia berendezések biztosítása; elektronikus adatkapcsolati pontok biztosítása; elektronikus

videokapcsolatok biztosítása; elektronikus hangösszeköttetések biztosítása; frame relay kapcsolati szolgáltatások

biztosítása adattovábbításhoz; távközlési szolgáltatások és berendezések biztosítása és bérbeadása;

kommunikációval kapcsolatos jelentések biztosítása; elektronikus adatok cseréjét segítő kommunikációs

lehetőségek biztosítása; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; kommunikációs lehetőségek biztosítása

rádiós műholdakon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása digitális adatcseréhez; kommunikációs

eszközök biztosítása elektronikus úton történő adatcseréhez; kommunikációs lehetőségek biztosítása rádión

keresztül; kommunikációs szolgáltatások biztosítása telefonkártyák és hitelkártyák felhasználásával;

kommunikációs lehetőségek biztosítása kábelen keresztül; internetet használó csevegő vonalak biztosítása; online

listaszerverek biztosítása üzenetek átvitelére számítógép felhasználók között; rádióvétel és rádióadás feltételeinek

biztosítása; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása üzenetek továbbításához számítógép felhasználók között;

online fórumok biztosítása számítógép felhasználók között történő üzenetátvitelre; online csevegöszobák és

szociális hálózat biztosítása számítógép-használók közötti üzenetküldésre; online csevegöszobák biztosítása

számítógép-használók közötti üzenetküldésre;csevegőszobákhoz és elektronikus hirdetőtáblákhoz kapcsolódó

online szolgáltatások biztosítása; rádiós műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós

műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; telekonferencia létesítmények biztosítása oktatási

célokra; médiakommunikációval kapcsolatos információnyújtás; elektronikus kommunikációs kapcsolatok

biztosítása; telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók]

számára; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása; telekonferencia szolgáltatások; műholdas kapacitás

biztosítása [távközlés]; videokonferenciához szükséges eszközök és felszerelések biztosítása; rádióvételt és

rádióadást lehetővé tevő eszközök biztosítása; hívásfolyam telefonvonalak biztosítása; telekommunikációs

eszközök biztosítása oktatási célokra; távközlési eszközök, berendezések biztosítása; adatbázisokhoz és

internethez való telekommunikációs hozzáférés biztosítása; rádiótelefonokkal kapcsolatos, televízión keresztül

közvetített információnyújtás; központi kapcsoló szolgáltatások nyújtása elektronikus hírközlő hálózatokhoz;

távkonferencia szolgáltatások; online kommunikációs szolgáltatások biztosítása; vezeték nélküli alkalmazási

protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a biztonságos kommunikációs csatornák használatát;

telefonszámokkal [telefonkönyv] kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; virtuális szolgáltatások biztosítása

számítógép használók közti valós idejű interakcióhoz; adásidő biztosítása kommunikációs szolgáltatásokhoz;

számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; információ közvetítéséhez kapcsolódó számítógépes

kommunikáció; számítógépesített kommunikációs szolgáltatások; számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez;

elektronikus hirdetőtáblák; információ számítógépes továbbítása kódolt vagy terminálos hozzáféréssel, üzenetek

továbbítása számítógép segítségével; információk és képek továbbítása számítógéppel; üzenetek, információk és

képek továbbítása számítógép segítségével; rádiós információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiótávközlés;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3073



információ és más műsorok rádiós műsorszórása; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül

is; rádiós kommunikáció; rádiótelefonos kommunikációs szolgáltatások; rádiótávírós kommunikációs

szolgáltatások; üzenetváltás számítógépes átvitellel; elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas

adatátvitel online globális számítógépes hálózaton keresztül; hangok, képek, jelek és adatok műholdas

átvitele;közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műholdas televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás

távközlés területén; adatkommunikációval kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; elektronikus

kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; kommunikációs berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció; biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel;

vészüzenetek küldése utazók számára [elektronikus eszközök segítségével]; vészüzenetek küldése [elektronikus

eszközökkel]; üzenetküldés számítógépes hálózatokon keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül;

hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, -fogadás és -továbbítás; adat áramoltatás; internetes audio streaming

[egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes videó streaming [egyidejű vagy azonnali

adatfolyam] szolgáltatások; televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által;televízióműsorok terjesztése

mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefonok

kölcsönzése; telefonos és távközlési szolgáltatások; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonos távközlési

szolgáltatások biztosítása előre fizetett telefonos hívókártyákkal; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági

telefonszolgáltatások; táviratos távközlési szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat);

távközlési szolgáltatások; e-mailes telekommunikáció; távközlési számitógépes terminálok, telematikán,

műholdon, rádión, távírón, telefonon keresztül; optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési

szolgáltatások; internetalapú telekommunikációs szolgáltatások; mobil rádióhálózatot használó távközlési

szolgáltatások; távközlési szolgáltatások adatok terjesztéséhez; távközlési szolgáltatások számítógépes

adatbázisokhoz való hozzáférés biztosításához; távközlési szolgáltatásök információ faxon történő átviteléhez;

távközlési szolgáltatások adatbankokban tárolt információk eléréséhez; távközlési szolgáltatások légiutasoknak;

távközlési szolgáltatások betűszedéshez; telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen isdn szolgáltatások;

telekommunikációs szolgáltatások, más néven személyi kommunikációs szolgáltatások; távközlési szolgáltatások,

nevezetesen kéretlen reklámhívások megszakítása és megakadályozása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen

száloptikai hálózati szolgáltatások biztosítása; konzultáció telekommunikáció területén; telex irodai

szolgáltatások; telematikai kommunikáció számitógépes terminálok révén; telematikai szolgáltatások; jelszóval

elérhető telematikai szolgáltatások; telematikai [adatkommunikációs] szolgáltatások; telematikai adat- és

fájlátvitel ;telematikai információküldés; géptávíró szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses

televíziós műsorszórás; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése; elektronikus kommunikációs

rendszerek üzemeltetése; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások]; mobil

kommunikációs rendszerek működtetése; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; telekommunikációs hálózatok

működtetése; műholdas televíziós adók működtetése; személyhívó rendszerek működtetése; előfizetéses

tv-szolgáltatás (fizetős tv) működtetése, video-on-demand szolgáltatást beleértve; hozzáférés biztosítása online

adatbázisokhoz; audio kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások;

audiovizuális átviteli szolgáltatások; automatikus telefonszolgálat; vezeték nélküli hangposta szolgáltatások;

vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások; vezeték nélküli telefonos szolgáltatások; vezeték nélküli digitális

üzenetküldő szolgáltatások; vezeték nélküli fax szolgáltatások; nagysebességű adatátviteli szolgáltatások

távközlési hálózatok működtetői számára; isp szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; digitális

hálózati távközlési szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus levelezési és postafiók

szolgáltatások; számítógép segítségével biztosított elektronikus kommunikációs szolgáltatás; elektronikus

kommunikációs szolgáltatások bankok számára; elektronikus kommunikációs szolgáltatások pénzügyi

intézmények részére; elektronikus kommunikációs szolgáltatások adatok rögzítésére vonatkozóan; elektronikus

kommunikációs szolgáltatások antennán keresztül; elektronikus kommunikációs szolgáltatások kábelen keresztül;

pénzügyi információk nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus

hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus posta

szolgáltatások adat- és hangátvitelre; elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével
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kapcsolatos elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus

és távközlési továbbítási szolgáltatások; elektronikus átviteli szolgáltatások; elektronikus hangüzenetekkel

kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus rendelésátvitel; elektronikus levelezés és facsimile szolgáltatások;

műsorszórási szolgáltatások;adatközvetítési szolgáltatások; pay-per-view [ppv] televíziós adás; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; hangposta szolgáltatások; hanggal aktiválható

tárcsázási szolgáltatások: zenés, éneklő távirati szolgáltatások; számítógéppel biztosított interaktív

kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és kommunikációs szolgáltatások; internet-alapú telefonos

szolgáltatások; internet szolgáltatások lakossági és vállalati ügyfelek számára; internet portál szolgáltatások;

idöosztás szolgáltatások kommunikációs készülékekhez; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások;

személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül];

műsoradás kábelen; fax kommunikációs és átviteli szolgáltatások; nyilvános telefonokkal kapcsolatos

kommunikációs szolgáltatások; telex [távíró] kommunikációs szolgáltatások;telex-üzenetes kommunikációs

szolgáltatások; adatbank összekapcsolási szolgáltatások; mobil telekommunikációs hálózati szolgáltatások;

értéknövelt hálózati [kommunikációs] szolgáltatások; rádiókommunikációs hálózati szolgáltatások; hírügynökségi

szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára; hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai; hírügynökségi

szolgáltatások [hírek továbbítása]; hálózati konferencia szolgáltatások; telekonferencia és videokonferencia

szolgáltatások; videokonferencia szolgáltatások;vonline kommunikációs szolgáltatások; online üzenetküldési

szolgáltatások; száloptikás távközlési szolgáltatások; pbX tárcsázási szolgáltatások; e-mail adatszolgáltatások;

adatkommunikációs szolgáltatások; jelszóval elérhető adatkommunikációs szolgáltatások; hozzáférési kóddal

elérhető adatkommunikációs szolgáltatások; tengeri rádiótelefonos hálózati szolgáltatások; hangüzenetek

visszakeresésével kapcsolatos szolgáltatások; táviratok továbbítása; útmutatók elektronikus átadása; adatátviteli

és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül; fax továbbító és visszakereső

szolgáltatások;információátviteli szolgáltatások digitális hálózatokon keresztül; elektronikus levelezés; e-mail;

hálózatban lévő számítógépes rendszerek közötti adatátviteli szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások mások

részére; adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatokon keresztül; adatátviteli szolgáltatások telematikus

hálózatokon keresztül; üzenet szolgáltatások;televízióképernyön megjelenő szöveg továbbítása, átvitele;

videoüzenet szolgáltatások; videoátviteli szolgáltatások; hírközlés és hírügynökségek szolgáltatásai; hang- és

adatátviteli szolgáltatások; internet hozzáférési szolgáltatások;globális számítógépes hálózat hozzáférési

szolgáltatások; elektronikus levél továbbító szolgáltatások; weboldal továbbító szolgáltatások; híváskezelő

szolgáltatások; számítógépes kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; számítógépes telefonálás; számítógépes továbbítási szolgáltatások; számítógépes adatátviteli

szolgáltatások;kommunikációs szolgáltatások rádió, telefon, távíró segítségével; internetes rádió műsorszórási

szolgáltatása; internetes rádiós műsorszórás; rádiós/telefonos személyhívó szolgáltatások; rádiós képtávirat [fax]

szolgáltatások; műholdas kommunikációs szolgáltatások üzleti felhasználók számára; műholdas videokonferencia

szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos műholdas műsorszórási szolgáltatások: szórakoztatással kapcsolatos műholdas

műsorszórás; sporteseményekkel kapcsolatos műholdas műsorszórás; biztonságos e-mail szolgáltatások;

biztonságos adat-, hang- és képátviteli szolgáltatások; közvetlen elektronikus üzenetközvetítő szolgáltatások;

üzenetküldési és -fogadási szolgáltatások; online üzenetküldő szolgáltatások; üzenetküldési szolgáltatások;

hivásrögzítésiszolgáltatások; közösségi hálózatok csevegöszoba szolgáltatásai; hangüzenet tárolási szolgáltatások;

szélessávú és keskenysávú rádióközlési szolgáltatások; szélessávú rádiós kommunikációs szolgáltatások;

telefonos hangüzenet küldés; telefonos üzenetküldő szolgáltatások; telefonos személyhívó szolgáltatások;

távírószalagos szolgáltatások; távírószalagos szolgáltatások; levegő-föld távközlési szolgáltatások; távközlési

szolgáltatások pénzügyi intézmények között; távközlési szolgáltatások számítógépes hálózatok között;

telekommunikációs gateway szolgáltatások; távközlési hozzáférési szolgáltatások; telex szolgáltatások;

telematikai kommunikációs szolgáltatások; teletext szolgáltatások; televizuális kommunikációs szolgáltatások;

interaktív videó text szolgáltatások; elektronikus adatok megjelenítése információs táblákon; távközlési

útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; videotelefon szolgáltatások; videokommunikációs
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szolgáltatások; videotelefon szolgáltatások; videokonferenciaszolgáltatások biztosítása; videotex szolgáltatások;

webcasting szolgáltatások; híváskorlátozási szolgáltatások; videoközvetítés; videohálózatok zártláncú

televízióhoz; videohálózatok külső műsorközlési szolgáltatásokhoz; videohálózatok felügyeleti, örzö-védö

szolgáltatásokhoz; video-telekonferenciák; virtuális csevegöszoba létesítése szöveges üzenetváltáshoz;távközlési

vonalak bérbeadása számítógépes hálózatok eléréséhez; hozzáférési idő értékesítése számítógépes

 adatbázisokhoz.

 41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilm-forgalmazás; televíziós

műsorok szindikálása; televíziós műsorok forgalmazása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás];videókhoz

kapcsolódó díjátadók vendégül látása [szervezés] televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; elektronikus

kiadványszerkesztés folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; show-műsorok készítése műholdas

televíziós show-k; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; mozifilmek kölcsönzése; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; filmforgalmazás [kivéve szállítás]; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmes szórakoztatás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók; zenei produkciók;

dalszerzés mozifilmekhez; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; élő zenei koncertek; előadási

helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; zenei rendezvények szervezése; zenei kazetták kölcsönzése;

zenekiadási szolgáltatások; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; videofilmekkel

kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; filmstúdiók; elektronikus

magazinok kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; elektronikus kiadványok

megjelentetése; kottafüzetek kiadása; web-es újságok megjelentetése; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;

újságok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások;

kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése;

globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; videoszalagok vágása; kiadói

szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; rádió- és televíziókészülékek

bérbeadása; mozifilmberendezések kölcsönzése, bérbeadása; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; audio lemezek

kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; hangoskönyvek bérbeadása; audioberendezések kölcsönzése;

hangfelvételek kölcsönzése; zenét tartalmazó hangszalagok bérbeadása; audiovizuális készülékek kölcsönzése;

audiovizuális felvételek kölcsönzése; mozifilmek és hangfelvételek kölcsönzése; mozifilm-kamerák bérbeadása,

kölcsönzése; filmstúdiók bérbeadása; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videoszalagok

kölcsönzése; magnókazetták bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; mozik bérbeadása; filmfelvevő

berendezések kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; cd lemezek kölcsönzése; rádió- és

televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása; jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; film-

vagy televíziós díszlet kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt tartalmazó

mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó felszerelések

bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok

bérbeadása; hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; felvételek, cd-lemezek

vagy műsoros mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókészülék kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; televízió (TV és rádió kölcsönzése); világítás bérbeadása

filmkulisszákhoz; világítás bérbeadása színházi előadásokhoz; világítás bérbeadása televíziós felvételekhez;

világítóberendezések bérbeadása színpadi felszerelésekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy

televíziós stúdiók részére; világítóberendezések bérbeadása színházak számára; világítóberendezések bérbeadása

televízió-stúdióknak; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; búvárpipák kölcsönzése; sífelszerelés kölcsönzése;

festmények és kalligráfiák kölcsönzése; műsoros kazetták kölcsönzése; szórakoztató felvételek kölcsönzése;

televíziós kamerák kölcsönzése; televízió kölcsönzés; tévéműsorok kölcsönzése; teniszpályák kölcsönzése; előre

rögzített filmek kölcsönzése; felvett filmek kölcsönzése lemezeken; felvett filmek kölcsönzése videoszalagokon;

műsoros videoszalagok kölcsönzése; CD-lejátszók bérbeadása; hanglejátszó készülékek kölcsönzése, bérbeadása;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3076



hangjelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása; videojelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása;

hangfelvevő berendezések bérbeadása, kölcsönzése; videolemezek kölcsönzése; videofilmek kölcsönzése;

videofelszerelések kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; videoszalagok és mozifilmek kölcsönzése; videoszalagok, videokazetták és videogramok

kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása; papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videofelvételek kölcsönzése;

animációs rajzfilmek készítése; játékfilmek bemutatása; zenés előadások; zenés előadások; tánc, zene és dráma

előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videoelőadások; élő előadások bemutatása; élő zenekari előadások;

rock együttesek élő fellépései, előadásai; drámák előadása; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés

szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; koncertek bemutatása; élő komédiák bemutatása; koncertek

prezentálása; operák bemutatása; táncos előadások bemutatása; zenés szólóestek bemutatása; színházi

produkciók; színházi szórakoztatás; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások, zenei

előadások; színházi produkció; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád

műsorok; filmszínházak; moziadaptáció és vágás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; filmfelvevő gépek és

berendezések (biztosítása); mozifilmek gyártása; filmszínházak; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal

kapcsolatos tanácsadás; kulturális tevékenységek; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások

nyers felvételének készítése; csengőhangok az interneten [nem letölthető]; audioszalagok [hangkazetták] vágása;

filmszerkesztés, vágás; mozifilmek vágása; rádió- és televízióműsorok készítése; interaktív és digitális tömörítési

funkcióval rendelkező televíziós berendezések lízingje; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása

zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; könyvek publikálása és kiadása kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatás; eseménynaptárak kiadása; színházi szövegkönyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; oktatási

anyagok kiadása; adatbázisokban vagy az interneten hozzáférhető anyagok publikálása; mágneses vagy optikai

adathordozón tárolt anyagok kiadása; kották kiadása; dalok kiadása; elbeszélések kiadása; kézikönyvek kiadása;

elektronikus publikációk; folyóiratok publikálása; szövegek kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában;

dalszövegek kiadása lapok formájában; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatványok kiadása;

nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások;

televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon

keresztül; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; közösségi

sport- és kulturális események szervezése; fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási

célú fesztiválok rendezése; képzési célú fesztiválok rendezése; zenés előadások szervezése; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; távközléssel kapcsolatos éves konferencia szervezése; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák

rendezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú

kiállítások szervezése és rendezése; közönség bevonását célzó játékok szervezése; színházi előadások szervezése;

kulturális show-k szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; színházi

előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; filmek oktatási célú közzététele; filmek bemutatása;;

mozifilmek közvetítése; televízióműsorok bemutatása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;

videofilmek bemutatása; golfütők egyéni felhasználókhoz való igazítása; tv- és rádióműsor előkészítés és

készítés; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából;

dokumentumfilmek készítése mozik részére; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; hírműsorok készítése

mozis vetítésre; képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; gyakornoki,

tanonci felkészítés; oktatási programok szervezése; feliratok készítése filmekhez; feliratozás készítése élő

színházi előadásokhoz; szórakoztató bemutatók szervezése; rádiós és televíziós műsorok készítésé; rádióműsorok

készítése; szövegek készítése kiadásra; tv műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;

szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása;

rádióműsorok terjesztése; tv programok értékesítése; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok

gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók
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készítése; műsoros audio kazetták készítése; hangfelvétel készítése; audioszalagok készítése szórakoztatási

célokra; zenei szórakoztató műsorok készítése; audiovizuális felvételek készítése; dokumentumfilmek készítése;

élő show-k készítése; tehetségkutató műsorok készítése; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; oktatási

filmek gyártása; zenei produkciók; zenés show-k készítése; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése

hangstúdióban; zenés videók készítése; rajzos moziklipek gyártása; kabarék készítése; mozifilmgyártás és

-forgalmazás; rádióműsorok gyártása és szolgáltatása; televíziós műsorok készítése és forgalmazása;

rádióműsorok készítése és bemutatása; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése;

animációs mozis videoklipek gyártása; élő előadások készítése; kabaréműsorok készítése; színdarabok színpadra

állítása; színházi előadások; korcsolyashow-k készítése; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; oktatási

célú tévéműsorok készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; különleges effektek készítése

filmekhez; különleges effektek készítése rádiók számára; televíziós speciális effektek készítése; színpadi show-k

rendezése; show-k és filmek készítése; kábeltelevíziós műsorok gyártása; teleshopping műsorok készítése;

televízió és rádió programok készítése; filmes tanulmányok készítése; sportesemények megrendezése;

sportesemények rendezése forgatáshoz; sportesemények rendezése a rádiók számára; sportesemények rendezése

televíziók számára; menedzsment-előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; televíziós show-műsor

készítés/rendezés; tévéfilmek gyártása; televíziós és mozifilmek készítése; élő televízióműsorok készítése

oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; televíziós tartalmak készítése; televíziós szórakoztató műsorok

készítése; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett

videofilmek elkészítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztató show-k készítése

táncosok részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k készítése

zenészek közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató televíziós

műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; hang- és

zenefelvételek készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; kábeltelevíziós

műsorismertetés [műsor ütemezés]; hanganyagok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; videoszalagok

gyártása; videofilm gyártás és kölcsönzés; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató

műsorok készítése; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok

gyártása; videofilmgyártás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; videokazetták gyártása; oktatóvideók

készítése; videolemezek gyártása; videofelvételek készítése; videoszalagok és videoszalagok gyártása

videolemezek előállítása; vállalati használatra vállalati oktatási célú képzéshez; videoszalagok gyártása vállalati

használatra menedzsment képzésekhez; élő szórakoztató műsorok rendezése; mozifilmek vetítése orvosi célokra;

mozifilmek vetítése technikai célokra; víziparkok üzemeltetése; általános műveltségi [írás-olvasás] tanfolyamok

lebonyolítása; atlétikai pályák üzemeltetése; hang vagy videostúdiók biztosítása; uszodai létesítmények;

baseballpályák üzemeltetése; biliárdszalonok üzemeltetése; digitális zeneszolgáltatás az internetről; digitális zene

szolgáltatása mp3-as internetes weboldalákról; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakon [nem

letölthető]; elektronikus publikációk biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; élő

show-k rendezése; zenés szórakoztatás; élő zenei előadások; színházi ismertetők megjelentetése;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; mozik üzemeltetése; mozi [filmvetítési] lehetőségek

biztosítása; kulturális tevékenységek biztosítása; online kiadványok megjelentetése; elektronikus publikációk,

nem letölthetők; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

mozifilmeken keresztül; élő zenei előadások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádióműsor

összeállítása [ütemezés]; színházi show-k rendezése; színdarabok rendezése, zenés show-k rendezése;

színdarabok rendezése vagy bemutatása; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; zene rögzítése;

mikrofilmezési szolgáltatások; mikrofilmezés; videorögzítés; stúdiószolgáltatások; felvételi stúdiók; stúdió

szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; hang-, film-, videó-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és

filmek készítése; filmek feliratozása; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló

mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televíziós

műsortervezés [ütemezés]; hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére;
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művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti kiállításokkal

kapcsolatos szolgáltatások; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások művészeti

menedzsmentje, vezetése; előadóművészek művészi vezetése; stúdiók bérbeadása; füvészkertek, arborétumok;

hangversenytermek menedzsmentje; színházmenedzsment; mozi menedzsment; fényképészeti filmvágás;

fényképszerkesztés; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; írott szövegek szerkesztése;

rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tv-műsorok szerkesztése [vágása];

szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos

szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus műsorismertető

szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások; koncerttermek, varieték; zenei produkciók; zenei fesztiválokkal

kapcsolatos szolgáltatások; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók];

zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus

kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási

szolgáltatások; videó- és audiofelvételek kölcsönzése; videó kölcsönzési szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi

szolgáltatások; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás);

szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;

hangszalagok [audio kazetták] gyártása; show-k gyártása; mozifilm-gyártási szolgáltatások; szórakoztató anyagok

készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; videokészítési

szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; hangfelvétel készítés; hangrögzítő és

videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és videofelvételek készítése; audio-, film-, videó- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; stúdiószolgáltatások

filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához kapcsolódó stúdió-szolgáltatások;

stúdiószolgáltatások televíziók számára; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsorismertetési

szolgáltatások; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; animációs

szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; zenés előadások; videók,

videofelvételek készítése; videós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató anyagok készítése videók formájában;

zeneszolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó

vidámparki szolgáltatások; filmek történeteihez kapcsolódó vidámparki szolgáltatások, videoszalagok

kölcsönzése; könyvtárak filmek kölcsönzésére; könyvtárak videók kölcsönzésére; kábeltelevízión keresztül

biztosított szórakoztatás; teletext rendszereken keresztül nyújtott szórakoztatás; telefonos szórakoztatás;

szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás állandó televízióműsorok formájában a varieté

területén; rádiós szórakoztatás; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások

koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; szórakoztatási

szolgáltatások élő show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók;

 eredeti felvételek készítése; hanglemezek bérlete.

 ( 210 ) M 19 03121

 ( 220 ) 2019.10.09.

 ( 731 )  Brassó Kamilla, Budapest (HU)

 Hegedűs Zoltán, Aszód (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek;

díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok,

felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák;

fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok;
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kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk);

kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők;

melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák;

nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat

gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik;

strandruhák; szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk;

 vízhatlan ruházat; zoknik; övek (ruházat); csuklyák, kapucnik (ruházat).

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás);

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információsügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és

készítés; reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták) kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; rádiós reklámozás; reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása;

számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések

ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám

szolgáltatások; kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: ruházati cikkek, cipők,

kalapáruk; alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat);

díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok,

felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák;

fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok;

kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk);

kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők;

melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák;

nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat

gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik;

strandruhák; szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk;

 vízhatlan ruházat; zoknik; övek (ruházat).

 ( 210 ) M 19 03130

 ( 220 ) 2019.10.10.

 ( 731 )  Reign Beverage Company LLC, Los Angeles, California (US)

 ( 300 )  18052259 2019.04.16. EU

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) REIGN

 ( 511 )   32    Energiaitalok; sportitalok; alkoholmentes italok; fitness italok; teljesítménynövelő italok.

 ( 210 ) M 19 03141

 ( 220 ) 2019.10.11.

 ( 731 )  Atlanticone Incorporated Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek: alsónadrágok, rövid alsónadrágok, alsóneműk, bodyk, bugyik, csuklyák, kapucnik,

dzsekik, dzsömper ruhák, dzsörzék, elasztikus (sztreccs) nadrágok, felsőkabátok, felöltők, felsőruházat,

fürdőnadrágok, úszónadrágok, harisnyák, harisnya nadrágok, hosszúnadrágok, ingek, ingmellek (csipkés),

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3080



készruhák, kesztyű, kezeslábas, kombinék, kosztümök, kötöttáruk, mellények, melltartók, muffok, karmantyúk,

műbőr ruházat, női ruhák, övek, parkák, pólók, ruhaneműk, sálak, strandruhák, szoknyák, szőrmebéléses kabátok,

szőrmék, szvetterek, tornaruházat, zoknik, kalapáruk: kalapok, sálak, lábbelik: fürdőpapucsok, magasszárú cipők,

 fűzős bakancsok, papucsok, sport lábbelik, strandlábbelik, szandálok, tornacipők.

  35    Reklámozás, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03142

 ( 220 ) 2019.10.11.

 ( 731 )  Distributionone Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Napszemüvegek.

  18    Táskák (beleértve a kozmetikai, atlétikai, estélyi táskák), tárcák, bőráruk.

 25    Atlétikai trikók, csuklyák, kapucnik, dzsekik, dzsörzék, elasztikus (sztreccs) nadrágok, felsőkabátok,

felöltők, fürdőnadrágok, úszónadrágok, harisnyák, harisnyanadrágok, hosszúnadrágok, ingek, kabátok, készruhák,

kesztyűk (ruházat), kötöttáruk, mellények, műbőr ruházat, női ruhák, övek (ruházat), parkák, pólók, poncsók,

ruhaneműk, sálak, szvetterek, zoknik, kalapáruk: sapkák, kalapok, lábbelik: cipők, papucsok, tornacipők,

 fürdőpapucsok.

  35    Reklámozás, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03197

 ( 220 ) 2019.10.17.

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

 ( 740 )  Rácz és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Garbhadípa

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; coaching [tréning]; egészségklub

szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

 konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 03198

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Komposzt, trágyák, műtrágyák.

  29    Hús, baromfihús; húskivonatok; tojások.

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok

 állatoknak.

 ( 210 ) M 19 03200

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  MADECO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Ferenc, Békéscsaba

  ( 546 )
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 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

 ( 210 ) M 19 03201

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  MADECO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Ferenc, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

 ( 210 ) M 19 03202

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  MADECO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Ferenc, Békéscsaba

  ( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

 ( 210 ) M 19 03203

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  MADECO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Ferenc, Békéscsaba

 ( 541 ) MADECO - Mindig Ízlik

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

 ( 210 ) M 19 03209

 ( 220 ) 2019.10.18.

 ( 731 )  Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csete Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, coaching, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások, knowhow átadása, konferenciák szervezése és

lebonyolítása, mentorálás, online, nem letölthető videók biztosítása, oktatás biztosítása, oktatási vizsgáztatás,

 pályaválasztási tanácsadás, oktatási információs szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 03210

 ( 220 ) 2019.10.18.

 ( 731 )  Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csete Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, coaching, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások, knowhow átadása, konferenciák szervezése és
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lebonyolítása, mentorálás, online, nem letölthető videók biztosítása, oktatás biztosítása, oktatási vizsgáztatás,

 pályaválasztási tanácsadás, oktatási információs szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 03212

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  PREMIUM SPORT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kató Zoltán, Budapest

 ( 541 ) #coatrevolution

 ( 511 )  25    Csuklyák, kapucnik [ruházat]; esőálló ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; fiú ruházat;

hőszigetelt ruházat; időjárásálló ruházat; kisgyermek ruházat; vízhatlan, vízálló ruházat; vízhatlan ruházati

cikkek; vízhatlan ruházat; szélálló ruházat; szabadidős ruházat; szabadidő ruházat; ruházat sportoláshoz;

hódeszkás ruhák; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; lányka felsőruházat; lányka ruhák; felsőruházat; férfi

felsőruházat; fiú felsőruházat; gyermek felsőruházat; időjárásálló felsőruházat; női felsőruházat; vízhatlan

felsőruházat; női ruhák; dzsekik; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; kabátok, dzsekik; snowboard dzsekik, kabátok; vízhatlan dzsekik; zakók, dzsekik;

 ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjas dzsekik, kabátok; kabátok nőknek; hosszú kabátok; férfi kabátok.

 ( 210 ) M 19 03213

 ( 220 ) 2019.10.11.

 ( 731 )  Dr. Katona Gábor, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók;

bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

felsőruházat; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; hálóköntösök, pongyolák;

harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok

(2); ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jodhpur nadrágok,

lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák;

kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1); kétujjas kesztyűk (2); kombinék [alsónemű]; kötények [ruházat]; kötényruhák;

kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények;

melltartók; műbőr ruházat; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat];

papucsok; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött

pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapkák;

sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy

szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2); strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses

kabátok; szövetkabátok, felöltők; teddyk [alsónemű]; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók; zoknik.

 ( 210 ) M 19 03215

 ( 220 ) 2019.10.11.

 ( 731 )  Bimbó Dávid, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Borok házhozszállítása; étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok
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 kézbesítése; készételek és italok házhozszállítása; pizza kiszállítás; szeszesitalok házhozszállítása.

 43    Elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering

bankettekre; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali

fogyasztásra; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások iskolák számára; étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátóipar;

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; üzleti célú étkeztetési

 szolgáltatások; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára.

 ( 210 ) M 19 03216

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) REPACOOL

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kúpok (végbél vagy hüvely);

aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra;

vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények

 gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 03217

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) REPADUO

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kúpok (végbél vagy hüvely);

aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra;

vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények

 gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 03218

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) REPAHELP

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kúpok (végbél vagy hüvely);

aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra;

vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények

 gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 03243

 ( 220 ) 2019.10.18.

 ( 731 )  Hungarian Human Rights Foundation / Magyar Emberi Jogok Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajdi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ReConnect Transylvania

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 ( 210 ) M 19 03257

 ( 220 ) 2019.10.22.

 ( 731 )  Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, Balatonfüred (HU)

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

 ( 511 )   41    Balatonfüredi gasztrofesztivál szervezése, lebonyolítása.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 03272

 ( 220 ) 2019.10.24.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03273

 ( 220 ) 2019.10.24.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03275

 ( 220 ) 2019.10.24.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03276

 ( 220 ) 2019.10.24.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03277

 ( 220 ) 2019.10.24.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03278

 ( 220 ) 2019.10.24.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03280

 ( 220 ) 2019.10.21.

 ( 731 )  Donert Richárd, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Cirkuszok, cirkuszi előadások, szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában, cirkuszi elemeket

 alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03286

 ( 220 ) 2019.10.22.

 ( 731 )  Seregi Andrea, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Állatidomítás, kiképzés, élő előadások bemutatása.

 44    Állatápolási szolgáltatások, állatok jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatás, aromaterápiás

 szolgáltatás, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 03293

 ( 220 ) 2019.10.25.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
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elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek; 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]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok;

cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság];

csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők;

csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási

célokra; 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

könyvolvasók; 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]; DVD-lejátszók;

egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság];

elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések,

jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek;

elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek (2); elektromos ajtócsengők; elektromos

akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos

csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); 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
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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 kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető;

elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus

zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai;

életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok

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

equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő

csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek;

exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes

vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; 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;

fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők,

képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk;

fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED];

fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő

macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi

berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók

járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek

és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók

[nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszámszabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek

(2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök;

földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek

fejhallgatókhoz; 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; hangátvitelre szolgáló készülékek;

hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök, hangreprodukáló készülékek; hangriasztók;

hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok, hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók,

hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők,

hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számítógépes eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú

állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek

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

libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; 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; játékszoftverek; jelölőmércék

[asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy
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mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek;

kamera filterek; kamerás bébiőrök; 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]; kézi

elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó

készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez;

klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt

kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok;

kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika];

kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos

kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító

vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják;

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

kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi

tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős

szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (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; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók;

lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők

(2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető

számítógépes játékszoftverek; letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); 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];

magasságmérő műszerek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók;

mágneses rezonanciás képalkotó [MRI] berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító

kártyák; mágneslemezek; mágnesszalagegységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók

[kazetták lejátszásához]; matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével

működő berendezésekhez, készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő

készülékek és gépek; mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez;

mentőcsónakok; 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; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai

eszközökhöz; mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek;

monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet];

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

navigációs készülékek; műholdkereső mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek

[fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok;

napelemek villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti

számítógépek]; navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók

szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz;

nyomtatók számítógépekhez; objektívek [lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok;

okosszemüvegek; oktánsok; oktatási készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek
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(laboratóriumi); operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek;

optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák;

optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg;

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; piezoelektromos érzékelők; 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 billentyűzetek;

számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető;

számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes

programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok,

rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák;

számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök;

számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek;

szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló

szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok;

szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk;

szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [ÖLED]; szextánsok; szferométerek;

szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és

vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő

műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök];

szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos

használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők

légzőmaszkokhoz; táblagépek; 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; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok;

telekommunikációs készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők;

teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; 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
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elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; 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-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;

ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;

üzemanyagszintmérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

szemüvegek; vakuk [fényképészet]; 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; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti

berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli

telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;

videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító

jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;

villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;

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

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

vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);

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

 zsinórok csiptetős szemüveghez.

 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; abszorbens

papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez; almanachok; arany

töltőtoll hegyek; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali

könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek;

bankjegyek; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák (1); bélyegzőpárnák,

festékpárnák (2); bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); bélyegzőtartók (2); bérmentesítő gépek

[irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok

[papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz;

cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők

[elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék

kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák

címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekkkönyv borítók;

csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag

keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy

kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű

vonalzók rajzoláshoz (1); derékszögű vonalzók rajzoláshoz (2); diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék

[papíráruk] (2); ecsetek (1); ecsetek (2); egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék

papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetáicák; értesítő kártyák;

érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók

[papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;

fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;

festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy

anélkül; festőállványok; festővásznak (1); festővásznak (2); folyóiratok; formák modellező agyagokhoz

[művészeti anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz
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vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem

játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók,

térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; írásminták;

iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok

lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai kapcsok,

iratkapcsok; irodai kellékek; irodai lyukasztógépek (1); irodai lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; irodaszer

szekrények; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos;

írógéphengerek; írógépszalagok, festékszalagok (1); írógépszalagok, festékszalagok (2); írókészletek [papíráruk];

írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek

[papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták

[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós

matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,

kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,

levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok;

könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő

berendezések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek; könyvlaprögzítők;

könyvtámaszok; körzők; kötőszalagok [könyvkötészet]; kréta spray; krétatartók; kromolitográfiák; laminálok

irodai használatra; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró

öntapadós ragasztókorongok (2); litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak (2); litográfiái kövek; litográfiai

kréta; lyukkártyák Jacquard szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; márványozófésűk;

másológépek, duplikátorok; metszetek; mimeográf készülékek és gépek; modellező anyagok; modellező paszta;

modellező viasz, nem fogászati célokra; mutatópálcák, nem elektromos; műanyagfóliák csomagolásra;

műanyagok modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; naplófőkönyvek, főkönyvek;

naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2);

nyomatok [metszetek]; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomdai betűk (1); nyomdai betűk (2); nyomtatott

kották; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák

rakodólapra rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil

[írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; palatáblák [íráshoz] (1); palatáblák [íráshoz](2);

palavesszők; paletták festőknek; pantográfok [rajzeszközök]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők; papírból

készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászcímkék; papírból készült szűrőanyagok;

papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír felvevőgépekhez;

papír-írószer áruk; papír kávéfilterek; papírmasé; papírmasnik; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz;

papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalagok vagy

lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők;

papírvágó kések [irodai cikkek]; papírvágók [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy

műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati

eszközök sterilizálásához történő használatra; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; pauszmásolatok

(1); pauszmásolatok (2); pauszpapír, szabásminta papír; pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek

(3); pecsételő anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag; portrék, arcképek; postabélyegek;

poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra (1); ragasztók irodai és otthoni célokra

(2); ragasztók irodai és otthoni célokra (3); ragasztók irodai és otthoni célokra (4); ragasztószalag-adagolók

[irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (1); ragasztószalagok irodai vagy háztartási

célokra (2); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (3); rajzeszközök; rajzkészletek; rajzok (1); rajzok

(2); rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok [papíráruk];

sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook [családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők;

söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok dekorálásához; szabásminták; szabókréta; számítási, számtani
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táblázatok; számok [nyomdai karakterek] ; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok

[nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák;

színes olajnyomatok; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelő tollak;

szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szteatit [szabókréta]; szűrőpapír; tanítási és oktatási anyagok [kivéve

készülékek, berendezések]; tervrajzok; tinta- és tolltartó állványok (1); tinta- és tolltartó állványok (2); tinta- és

tolltartó állványok (3); tinták; tintarudak; toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;

tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek; tolitörlők; többmásolatos papírok

[írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek;

tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból;

ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők [irodai cikkek]; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; újságok;

útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; világító papír;

virágcserépburkolók papírból; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések]; viszkózlapok,

lemezek csomagolásra; vízfestmények, akvarellek; vizsgálóasztalokon használt papír; vonalkód szalagok;

vonalzók műszaki rajzokhoz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra

papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő

 üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.

 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; acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; agyagedények;

akváriumfedők; akváriumok (szobai); állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állatsörték [kefeáruk és ecsetek];

állványok hordozható babakádakhoz; alomtálcák házi kedvenceknek; aromaolaj párologtatók, a nádból készült

párologtatók kivételével; asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók (1);

asztali ecet- és olajtartók (2); asztali füstelszívó; asztali késtartók; asztali szalvétatartók; autómosó kesztyűk;

baromfigyűrűk; bébifürdőkádak, hordozható; beltéri terráriumok [növénytermesztéshez]; beltéri terráriumok

[viváriumok]; bontófésűk; borlevegőztető berendezések; borlevegőztetők; borotvapamacsok, borotvaecsetek;

borotvapamacs tartók; borsdarálók, kézi; borstartók; bögrék, korsók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk,

plungerek eldugult lefolyók tisztítására; cégtáblák, információs táblák porcelánból vagy üvegből; címkék

dekantálókhoz; cipőfényező készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék; cukorfogók

[csipeszek]; cukorkásdobozok; cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg melegítők, nem elektromos;

csajkák, katonai evőcsészék; csepegtetőedények; csepegtetők háztartási célokra; csészealjak; csészék;

csizmahúzók; csövek és hegyek süteménydíszítéshez; darálók háztartási használatra, kézi; dekantálók,

demizsonok, üvegballonok; dezodoráló szerek személyes használatra; dézsák; diótörők; dobozok üvegből

dörzsölőeszközök [kefék]; dörzsszivacsok bőrradírozáshoz; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók

üvegből, üvegdugók; edényáruk; edények, fazekak; edényfogók és -alátétek; edényfogó kesztyűk; edénymosó

kefék; egérfogók (1); egérfogók (2); éjjeliedények; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek

kivételével; elektromos rovarcsapdák; enyvesfazekak; ételbúrák; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével;

étkészletek; étlaptartók; evőpálcikák (kínai-); fagylaltadagoló kanalak; fazekasáruk; fazékfedők; fedeles kupák,

fedeles fémkupák; fejek elektromos fogkefékhez; felfújható babakádak; felmosófej-kifacsarós vödrök;

felmosórongyok; felmosó vödör kicsavaróval; fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; fém súrolópárnák;

festett üvegáru; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék; fogkefék (elektromos);

fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; fordító-

és kenőlapátok, spatulák konyhai használatra; forgatható ruhaszárítók; forgatható tálca asztalra; forgó

mosógépsorok; főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; fűszertartó szettek; grillállványok; grillek,

rostélyok [sütőeszközök]; grillkesztyűk; gumibetétes kézi ablaklehúzók tisztításhoz; gyapjúhulladék tisztításhoz;

gyertya alátétek; gyertyaoltók; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók]; gyümölcsprések, nem

elektromos, háztartási használatra; gyűrűk madaraknak; habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem

mikrohullámú sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási hamurosták; háztartási keverőgépek, nem
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elektromos; háztartási szűrők; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; hot pot [gyorsfőző edények, nem

elektromos]; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok italokhoz; hőszigetelt tartályok,

konténerek; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra; hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és

italok hűtéséhez; italkiöntők; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz (1); ivópalackok

sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jászlak állatoknak; jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó csipeszek;

jégkockaformák; kancsók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók, (kézi);

kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek;

kefegyártáshoz használt anyagok; kefék; kefék lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztítására; keksztartók;

kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási

használatra; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra;

kesztyűtágítók; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; keverőkanalak [konyhai eszközök]; kézi habverők,

nem elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez;

koktélkeverők; kompótos tálka; konnektorba dugható szúnyogriasztó párologtatók; konyhai darálók, nem

elektromos; konyhai dobozok, tárolók; konyhai dörzsik; konyhai eszközök, kis méretű (1); konyhai eszközök, kis

méretű (2); konyhai fogókesztyűk; konyhai vágódeszkák; kosarak háztartási használatra; kozmetikai ecsetek,

pipere ecsetek; kozmetikai eszközök; kozmetikai kompakt púderek; kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok

[üvegáruk]; kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra; lábujjelválasztó szivacsok pedikűrözéshez; lapátkák

háztartási használatra; lapátkák, merőkanalak háztartási célokra; légycsapók (1); légycsapók (2); lemezek tej

kifutásának meggátlására; levesestálak; likőrös készletek; locsolókannák, öntözőkannák; lókefék; lószőr

kefekészítéshez; madárfürdők; madárkalitkák; majolika; malacperselyek; medencék [tartályok]; mellszobrok

porcelánból, terrakottából vagy üvegből; merőkanalak; merőkanalak bor kitöltéséhez; merőkanalak borok

kitöltéséhez; morzsatálcák; mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; mosdótálak, lavórok; mosódeszkák;

mozsarak konyhai használatra; mozsártörők konyhai használatra; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból

vagy üvegből; műtojások; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos autoklávok főzéshez; nem elektromos

ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nem elektromos kukták; nem elektromos kuszkuszfőző edények;

nem elektromos ostya-/gofrisütők; nem elektromos tajine edények; nem elektromos tésztakészítők háztartási

használatra; nyakkendőprések; nyeles agyaglábasok; nyeles lábasok; nyélre erősített felmosórongyok; olajsütők,

nem elektromos; olvasztott kvarc [félkész termék], nem építéshez; opálüveg (1); opálüveg (2); öntőformák

[háztartási eszközök]; öntözőberendezések; öntözőfejek locsolókannákhoz; öntözők virágok és más növények

locsolásához; palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak;

papírtálcák háztartási használatra; papírtányérok; papírtörölköző adagolók; parfümpermetezők,

illatszerpermetezők; párologtatók; perselyek; piknik kosarak edénykészlettel; piperetáskák, neszesszerek; pipetták

[borkóstoláshoz]; poharak papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; polírozó,

fényesítő anyagok, a papír, a kő és készítmények kivételével; polírozó gépek és eszközök, nem elektromos,

háztartási használatra; porcelándíszek; porcelánok; porcelán tálcák; porított üveg dekorációs célra; porolók;

porrongyok; portalanító készülékek, nem elektromos; portörlő rongy; portörlő tollseprűk; púderpamacsok;

reszelők konyhai használatra; rosták [háztartási eszközök] (1); rosták [háztartási eszközök] (2); rovarcsapdák;

ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salátacsipeszek; salátás kanalak; salátástálak;

sámfák [tágítók] (1); sámfák [tágítók] (2); seprűk; seprűnyelek; serpenyők; sertéssörte kefekészítéshez; síküveg

[nyersanyag]; sminkeltávolító termékek; sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák háztartási használatra; sószórók;

söröskancsók; sörték kefékhez; spicckanalak [konyhai eszközök]; süteményformák; sütő alátétek; sütőformák,

süteményszaggatók; szájzuhanyok; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók (1); szappantartók (2);

szarvasbőr tisztításhoz; szemeteskukák; szemöldökkefék; szempillakefék; szempilla kefék; szivacsok háztartási

használatra; szivacsos lábujjszétválasztók pedikűrözéshez; szivacstartók; szívószálak; szobrok porcelánból,

kerámiából, agyagból vagy üvegből (1); szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből (2);

szódásszifonok; szórófejek öntözőcsőhöz; szőnyegporolók, prakkerek; szőnyegseprők; szöszeltávolítók,

textilborotvák elektromos vagy nem elektromos; szöszeltávolítók, textilborotvák, elektromos vagy nem

elektromos; tálak aromaolajok párologtatására; tálalátétek [asztali eszközök]; tálcák háztartási használatra; tálcák
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papírból, háztartási használatra; tányéralátétek, nem papírból vagy textilből; tányérok; tárolók, tároló edények

háztartási vagy konyhai célokra; tea cozy [teáskanna melegítő]; teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok;

teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; termoszok; tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók;

tésztavágók; textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztítókóc; tisztítópárnák,

súrolószivacsok; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; toalettpapír-tartók (1);

toalettpapír-tartók (2); tojás szétválasztók háztartási célokra, nem elektromos; tojás szétválasztók, nem

elektromos, háztartási használatra (1); tojás szétválasztók, nem elektromos, háztartási használatra (2); tojástartók;

tortalapátok; tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök]; tölcsérek; törlőkendők fényezéshez;

törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; tükörtojás sütőformák; újrahasználható jégkockák; újrahasználható

szilikon ételfedők; urnák; uzsonnás dobozok; üresen árusított csepegtetők kozmetikai célokra; üstök, katlanok;

üstök, nem elektromos; üvegampullák [tartályok]; üvegáru italokhoz; üveg, beépített vékony elektromos

vezetékekkel; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására]; üvegek; üvegek [tárolóedények]; üveg

járműablakokhoz [félkész termék]; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg nyers vagy félig megmunkált

állapotban, az építési üveg kivételével; üvegpalackok [tartályok]; üvegrostfonál, nem textílipari használatra;

üvegszál nem szigeteléshez vagy textilipari használatra; üvegszál nem szigetelési célra vagy textilipari

használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem szigetelési célra; vajtartó burák; vajtartók; vályúk; vasalóállványok;

vasalódeszkák; vázák; viaszkefék sílécekhez; viaszpolírozó készülékek, nem elektromos; virágállványok [virágok

elrendezésére]; virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz; zománcozott üveg, nem

 építkezéshez; zöldségestálak.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot

nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; boák

[nyakbavalók]; bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik;

bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok;

cipősarkak (1); cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csuklyák,

kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

facipők; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők;

futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat];

hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnya kötők,

zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (3);

hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek;

izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; japán kimonók; jelmezek;

jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalap

vázak; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek,

plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1);

kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények

[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők; legging nadrágok,

cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;

míderek (1); míderek (2); miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr

ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; orárion

[egyházi ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; papírruházat;

papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók;

poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;

pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek;

ruhazsebek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;

sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők

[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2); stoplik

futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szarongok; szoknyák;
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szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők, talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak lábbelikhez (2); teddyk

[alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák, tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók, turbánok;

ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez;

 vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

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

gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz;

árbocok szörfdeszkákhoz; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak (1); babaházak (2); baba

játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések];

békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdasztal mandinerek;

biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];

bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;

csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];

dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;

drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok

biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;

felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz

gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;

golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló, mozdulatlan

edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító

szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; halaskosarak

[horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek; hevederek vitorlás

szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök; hokiütők; hordozható egységek videojátékok játszásához;

hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított

védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok (1);

horgászzsinórok, horgászdamilok (2); hótalpak; húrok, bélhúrok ütőkhöz (1); húrok, bélhúrok ütőkhöz (2); íjak

íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok (1);

játékálarcok (2); játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák

(2); játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók;

játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játéksátrak;

játékszerek; játéktermi videó játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;

kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];

kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák

műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk

[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kirakós játékok [puzzle];

kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); konfetti; korcsolyacipők rögzített korcsolyával;

korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák

játékokhoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök; légpisztolyok [játékok];

lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];

matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek

[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók

horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók

sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;

paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik

[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek (1); parti kellékek (2); parti konfettiágyúk; patkó játékok;

patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták [édességgel, játékokkal töltött parti

kellékek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüssjátékok

szundikendővel; poharak kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus

sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok;
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sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok görsíhez; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák;

siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,

hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övek [sportcikkek]; súlyzók

(1); súlyzók (2); surfski kajakok (1); surfski kajakok (2); szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók

[játékszerek]; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi

álarcok, maszkok; szörfdeszkák (1); szörfdeszkák (2); táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek;

tekebábuk (1); tekebábuk (2); telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek;

teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övek a derék

karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok; triciklik gyermekek számára [játékok];

ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszók

horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; ütők játékokhoz;

üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei]; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők

játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; videojátékok; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok,

 vívóálarcok; zsetonok; szerencsejátékokhoz.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

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

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése, árusító standok

bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk,

illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

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

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi

szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása

[irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;

költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci
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információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

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

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing

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

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

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

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

[bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

[judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;
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filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

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

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

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

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;

szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;

adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem

fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; beltéri dekoráció tervezése (1);

beltéri dekoráció tervezése (2); biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés; divattervezés;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági

tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika;

fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai

kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2); gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési

alkalmasság]; grafikai tervezés; gyapjú minőségértékelése; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

hegesztéssel kapcsolatos kutatás; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések
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felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai

[IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari

formatervezés; kalibrálás [mérés]; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az információs

technológia területén; klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával

kapcsolatos mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;

műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés;

népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; olaj-, gáz- és egyéb bányászati iparral

kapcsolatos kutató szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések

készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakszövegek

írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,

kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében;

szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és

szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;

szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési

technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

térképészet; tudományos és technológiai kutatás a természeti katasztrófák területén; tudományos és technológiai

kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz

alatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása

 internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 19 03324

 ( 220 ) 2019.10.29.

 ( 731 )  Terra NPS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásvány- és szénsavas vizek; ásványvíz [italok]; palackozott víz; szénsavas víz; szénsavmentes víz; vizek

 [italok].

 ( 210 ) M 19 03325

 ( 220 ) 2019.10.29.

 ( 731 )  Terra NPS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OONLY - TISZTÁN VÍZ

 ( 511 )  32    Ásvány- és szénsavas vizek; ásványvíz [italok]; palackozott víz; szénsavas víz; szénsavmentes víz; vizek

 [italok].

 ( 210 ) M 19 03330
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 ( 220 ) 2019.10.30.

 ( 731 )  Nagy Tibor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához,

 kartondobozok, nyomtatványok, szalagok gépekhez papírból.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység és szolgáltatások; online hirdetési

 tevékenységek; teleshop műsorok gyártása; vásárlási megrendelések ügyintézése; webáruházak üzemeltetése.

 ( 210 ) M 19 03331

 ( 220 ) 2019.10.30.

 ( 731 )  Horváth Csaba, Gyál (HU)

 Koszta Dóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Bőr-, szem- és körömápoló készítmények; kozmetikai, szépségápolási és testápolási készítmények.

 41    Kozmetikai, szépségápolási oktatás, képzés; képzési rendezvények, bemutatók szervezése, lebonyolítása

 kozmetika és szépségápolás területén; online oktatások.

 ( 210 ) M 19 03334

 ( 220 ) 2019.10.30.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök; alkoholmentes italokkal ízesített vagy kevert sörök.

 ( 210 ) M 19 03335

 ( 220 ) 2019.10.30.

 ( 731 )  BOIRON, Messimy (FR)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) HOMEOX NEO

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

 ( 210 ) M 19 03336

 ( 220 ) 2019.10.30.

 ( 731 )  Dalmand Zrt. 20%, Dalmand (HU)

 Bonafarm-Bábolna Kft. 20%, Nagyigmánd (HU)

 Agroprodukt Zrt. 20%, Pápa (HU)

 Bóly Zrt. 20%, Bóly (HU)

 Fiorács Kft. 20%, Ács (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

 ( 210 ) M 19 03338

 ( 220 ) 2019.10.30.

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

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Biztonsági szerelvények vízkészülékekhez és vízvezetékekhez; csapok; csapok [vízcsapok] csövekhez;

csaptelep alkatrészek; csőrendszerek; elektromos fűtőberendezések; fürdőkádak; fürdőszobai melegítők;

fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszoba szerelvények; fűtésszabályozó termosztátok; fűtőberendezések;

víz fűtőberendezések; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek; gázszerelvények, úgymint gömbcsapok gázra,

gáz y-szűrő, gáz flexibilis bekötőcső; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések

részei]; hőszivattyúk, hőpumpák; kádak ülőfürdőkhöz; keringető szivattyúk; kerti öntözéstechnikai szerelvények;

keverő csaptelepek vízvezetékekhez; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; mérőszerelvények; mosogatók;

napkollektor rendszerek; nyomás alatti víztartályok; osztó-gyűjtők, osztószekrények; radiátorok; radiátorfedelek,

radiátortetők; elektromos radiátorok; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; radiátor kiegészítők, úgy mint

fűtőpatron, termosztát, szerelési készletek, légtelenítők, radiátor szelepek, termosztátos radiátor szelepek,

alkatrészek; szabályozó és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy

gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szaniteráru; szifonok; szivattyúk; tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez; világító berendezések és készülékek; vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések;

 vízmelegítők [készülékek]; vízszerelvények; wc-ülőkék; zuhanyok; zuhanytálcák.

 ( 210 ) M 19 03353

 ( 220 ) 2019.11.01.

 ( 731 )  Bezzeg József, Pápa (HU)

 ( 541 ) Hasik Hotel

 ( 511 )  43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodai férőhely

 foglalás; szállodai éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03367

 ( 220 ) 2019.11.04.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen

 ( 541 ) ZALTRAMOL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerészeti

 készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 210 ) M 19 03368

 ( 220 ) 2019.11.04.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz), gyakorlati képzés (szemléltetés), know-how átadása

(képzés), oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, masszázs, orvosi ellátás, orvosi szolgáltatások,

 távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03369

 ( 220 ) 2019.11.04.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT. Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz), gyakorlati képzés (szemléltetés), know-how átadása

(képzés), oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, masszázs, orvosi ellátás, orvosi szolgáltatások,

 távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03373

 ( 220 ) 2019.11.05.

 ( 731 )  Kasza József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Édességek; táblás édességek, édesség szeletek, csokoládé édességek; csokoládéval bevont édességek;

édességek (cukorkák], csokoládés szeletek; édességek folyékony formában; édességek folyékony gyümölcsös

töltéssel; édességek karácsonyfák díszítéséhez; édességek készítésére szolgáló készítmények; édességszeletek

fogyasztásra kész kakaó és kakaó alapú italok földimogyorós édességek; fudge [csokoládés édesség]; gyümölcs

ízesítésű édességek; kakaó; kakaópor; kakaókeverékek; kakaós termékek; kakaóitalok; kakaót tartalmazó

élelmiszerek [fő összetevőként]; mogyoró ízű csokoládés édességek; mogyorót tartalmazó csokoládés édességek;

trüffelek [édesség]; trüffelek [rumos -édesség, amelyek megfelelnek az oltalom alá eső 'Pantforte di Siena'

 földrajzi jelzés paramétereinek].

 ( 210 ) M 19 03377

 ( 220 ) 2019.11.05.

 ( 731 )  Weishaupt Hőtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Lőrincz Ágnes, Budapest

 ( 541 ) Zellerin Mátyás díj

 ( 511 )   37    Konzultáció konstrukciókról; kazánok tisztítása és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása.

 41    Díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók

rendezése; előadások szervezése és lebonyolítása; szakmai konferenciák szervezése; szakmai díjak valamint azzal

 összefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 03404

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  Budapestinside Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BoHotels

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 03426

 ( 220 ) 2019.11.11.

 ( 731 )  fiREG.hu Kft., Fertőszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 19 03427

 ( 220 ) 2019.11.11.

 ( 731 )  Vécsei András, Csókakő (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

 citromlé étkezési használatra; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; lekvárok [citrusfélékből].

  30    Só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, mártások és egyéb fűszerek.

 ( 210 ) M 19 03463

 ( 220 ) 2019.11.13.

 ( 731 )  Peti Nárcisz E.V., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hajdan Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ChiliCord EbDesign

 ( 511 )  18    Nyakörvek állatoknak; nyakörvek házi kedvenceknek; hámok állatoknak; pórázok kisállatoknak; pórázok,

 szíjak állatok számára.

 35    Kedvtelésből tartott kisállatoknak szánt termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online

 rendelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03464

 ( 220 ) 2019.11.14.

 ( 731 )  Kószó Erika, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; akkumulátorokhoz kapcsolódó

kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások okosórákkal kapcsolatban; informatikai

 berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
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 37    Számítógépes hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

 telefon javítás.

 ( 210 ) M 19 03475

 ( 220 ) 2019.11.14.

 ( 731 )  PiggyBanx Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Kozma András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PiggyBanx

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 03478

 ( 220 ) 2019.11.15.

 ( 731 )  Reinhofer Balázs, Sopronkövesd (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; fűrészekkel,

fűrészgépekkel és tartozékaival kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szogáltatások.

 41    Online szórakoztatás; online, nem letölthető videók biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak

 biztosítása; online oktatás biztosítása.

 ( 210 ) M 19 03479

 ( 220 ) 2019.11.15.

 ( 731 )  OTTHON ÜZLETHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Jaba

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és

 egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; 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).

 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.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk.

 ( 210 ) M 19 03484

 ( 220 ) 2019.11.16.

 ( 731 )  Csizmadia Kitti, Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Körömápolási szolgáltatások; körömápoló szalon szolgáltatásai; szépészeti szolgáltatások, különösen

 szempillák terén.
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 ( 210 ) M 19 03488

 ( 220 ) 2019.11.18.

 ( 731 )  Garamvári Szőlőbirtok Vinárium Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid Társas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Fehérbor; rozé borok; habzóbor, pezsgő; vörösbor; alkoholos borok; csendes borok; desszertborok;

 eredet-megjelöléssel védett borok; habzó szőlőbor; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; szőlőbor.

 ( 210 ) M 19 03494

 ( 220 ) 2019.11.18.

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

 ( 541 ) klimAkustik

 ( 511 )  6    Árnyékolók fémből [kültéri]; fém árnyékolók; kültéri fém árnyékolók.

  17    Hangszigetelő struktúrák [hangszigetelés]; hangszigetelés épületekhez.

 ( 210 ) M 19 03496

 ( 220 ) 2019.11.18.

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

 ( 541 ) CLASTELLOS

 ( 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).

 ( 210 ) M 19 03499

 ( 220 ) 2019.11.18.

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

 ( 541 ) ROXTAR

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

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; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 19 03501

 ( 220 ) 2019.11.19.

 ( 731 )  Maurer Zsuzsanna Magdolna, Ballószög (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és
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lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése;

 szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása, online oktatás.

 ( 210 ) M 19 03502

 ( 220 ) 2019.11.19.

 ( 731 )  LSF Multimédia Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelem, online piac, áruk bemutatása, az áruk adás-vételére, ár-összehasonlító

 szolgáltatások, árubemutatók előkészítése, reklámozása és megtartása.

 38    Távközlés, kommunikáció online blogokon keresztül, fórumok, közösségi hálózatok fórumai [chat szobák],

 számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés, webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés,

információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások, internetes weboldalak

 összegyűjtése.

 ( 210 ) M 19 03503

 ( 220 ) 2019.11.19.

 ( 731 )  Peppy Trade Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Eldobható papírtermékek, WC papír, szalvéta, higiéniai papír kéztörlők, papírtermékek; papírból, kartonból

 vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához.

 21    Kozmetikai és piperecikkek, papírtörlő adagolók, adagolók WC-papír tárolására, eszközök, edények és

 tartályok háztartási és konyhai célokra.

 ( 210 ) M 19 03508

 ( 220 ) 2019.11.19.

 ( 731 )  HC Központ Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OC Pénzügyek

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 03545

 ( 220 ) 2019.11.21.

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

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

 ( 541 ) Sága Ahogy én szeretem

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

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

 30    Tésztafélék; tésztaételek; péksütemények; szendvicsek; gabona, kukorica, rizs alapú snack termékek;
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 sütemények; saláták; szószok; öntetek; dresszingek.

  35    Élelmiszerekkel és italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és marketing szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03547

 ( 220 ) 2019.11.22.

 ( 731 ) ORIANA International Tanácsadó, Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Hubbes és Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Oriana

 ( 511 ) 9    Számítógépprogramok, különösen operációs rendszer programok, keresőprogramok számítógéphálózatokon

és globális kommunikációs hálózatokon tárolt információk hozzáféréséhez; számítógépprogramok nagy

felbontású multimédia és grafika megjelenítéséhez; számítógépprogramok grafikai és display információ

számítógéphálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül történő fogadására, valamint az ilyen

információn alapuló multimédia és grafikai megjelenítések szolgáltatására; számítógépprogramok nagy

felbontású grafikai felhasználói interface környezet biztosításra, számítógépprogramok tervezésében,

fejlesztésében és más számítógépprogramok végrehajtásában történő felhasználására, számítógépprogramok és

számítógépprogramok fejlesztésére; magas szintű fordítóprogramok, hibakereső programok és felhasználói

 programok grafikai alkalmazások megvalósítására.

  42    Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

 ( 210 ) M 19 03553

 ( 220 ) 2019.11.25.

 ( 731 )  Daylon Hungary Ingatlanforgalmazási Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Escala Hotel & Suites

 ( 511 )  43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodai éttermi

szolgáltatások; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban; szállásfoglalás; átmeneti

szállások kiadása; elszállásolási szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; ideiglenes

 szállásbiztosítás; szállodai szállásbiztosítás; szobák bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként.

 ( 210 ) M 19 03560

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Molnár Gábor Éva, Mórahalom (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Kommunikáció online blogokon keresztül.

 44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdálkodási szolgáltatások, kertészet, kertészkedés,

parkosítás, tájtervezés, kertészet és kertészeti szolgáltatások, kertgondozás, kertészeti tanácsadás, gyepgondozási

 szolgáltatás, gyeptervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 03561

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Molnár Gábor Éva, Mórahalom (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, vízgazdasági termények; kertészeti és erdészeti termékek; magok, hagymák, csírák

 növénytermesztéshez.

  42    Természettudományi szolgáltatások; földtudományi szolgáltatások, talajjavítás.

 ( 210 ) M 19 03619

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  TubeShop Kft., Solymár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Nyomtatott pólók; pólóingek; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú

pulóverek, pólók [garbó]; kapucnis pulóverek; hosszú ujjú pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;

környakas pulóverek; pulóverek; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek; polár pulóverek;

 pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; v-nyakú pulóverek.

  40    Pólóhímzési szolgáltatások; pólónyomás, pólónyomtatás.

A rovat 152 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  229.928

 ( 151 )  2019.12.30.

 ( 210 )  M 19 03626

 ( 220 )  2019.11.29.

 ( 732 )  Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Kiterjesztett valóság szoftver mobilkészülékekben való alkalmazásra; kiterjesztett valóság szoftver;

kiterjesztett valóság szoftverek oktatáshoz; virtuális és kiterjesztett valóság szoftverek; kiterjesztett valóság

 szoftver térképek készítéséhez;kiterjesztett valóság játékszoftverek.

  41    Könyvekkel kapcsolatos információnyújtás; könyvekkel kapcsolatos információs szolgáltatások.

 ( 111 )  229.992

 ( 151 )  2019.12.30.

 ( 210 )  M 19 03491

 ( 220 )  2019.11.18.

 ( 732 )  Hohnstädt Markus, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Túrák szervezése.

 ( 111 )  230.059

 ( 151 )  2019.12.30.

 ( 210 )  M 19 02927

 ( 220 )  2019.09.24.

 ( 732 )  BudaPart Auratus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lelkes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 19 01458

 ( 220 ) 2019.05.06.

 ( 731 )  Pacziga István Tibor, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Palackozott vizek kis- és nagykereskedelme; ásványvizek kis- és nagykereskedelme; PI víz kis- és

 nagykereskedelme.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  228.034

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01249

 ( 220 )  2015.12.15.

 ( 732 )  FCB Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kekszek aperitifként; kekszek, rágcsálnivalók; sós kekszek; omlós kekszek; aprósütemények, kekszek;

malátakekszek; graham kekszek; malátás kekszek; hagymás kekszek; apró vajas kekszek; sóskekszek [ehető]; sós

ostyás kekszek; kekszek [édes vagy sós]; metélt tészta, nudli, galuska; rizssütemény; spagetti; süteménypor;

 tésztafélék [nyers tészta]; ázsiai tészták, tésztafélék; vermicelli, nudli, metélt tészta.

 ( 111 )  228.697

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 17 01084

 ( 220 )  2017.04.03.

 ( 732 )  Altera Corporation, San Jose, California (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HYPERFLEX

 ( 511 ) 9    Félvezetők; integrált áramkörök; programozható logikai integrált áramkörök; mikroprocesszorok;

számítógépes szoftverek félvezetők, mikroprocesszorok, integrált áramkörök és programozható logikai integrált

 áramkörök tervezéséhez és működtetéséhez.

 ( 111 )  229.822

 ( 151 )  2019.12.10.

 ( 210 )  M 19 01559

 ( 220 )  2019.05.14.

 ( 732 )  Biró László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.823

 ( 151 )  2019.12.10.

 ( 210 )  M 19 01560

 ( 220 )  2019.05.14.
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 ( 732 )  Biró László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.831

 ( 151 )  2019.12.10.

 ( 210 )  M 19 01735

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Berta József, Szeged (HU)

 ( 541 )  Energopharma

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 ( 111 )  229.832

 ( 151 )  2019.12.10.

 ( 210 )  M 19 01737

 ( 220 )  2019.05.29.

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

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

 ( 541 )  SOLVO

 ( 511 ) 1    Biológiai és kémiai reagensek transzporter fehérjék tesztelésére; biológiai és kémiai reagensek metabolizáló

 enzimek tesztelésére; biológiai és kémiai reagensek biotechnológiai felhasználásra.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, farmakológiai, toxikológiai és biotechnológiai

kutatás-fejlesztés, gyógyszermolekulák kutatása, biológiai elemzések, metabolikus gyógyszer-kölcsönhatások

 kutatása, technológiai és biotechnológiai szaktanácsadás.

 ( 111 )  229.838

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 18 02001

 ( 220 )  2018.06.26.

 ( 732 )  Ambrus Márk, Budapest (HU)

 ( 541 )  MyType
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 ( 511 )  9    Cd-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

  45    Társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  229.839

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 00011

 ( 220 )  2019.01.04.

 ( 732 )  Premed Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  Biztos kezekben!

 ( 511 ) 9    Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,

szemüvegkeretek, különösen fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;

napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók

kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes

szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusan

letölthető), készülékek szemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében különösen a számítógépes

 vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti

 termékekkel kapcsolatban; számítógépes szemvizsgálat, programok készítése, adatfeldolgozás.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, optikus

szolgáltatások,optikai és szemészeti konzultáció, szaktanácsadás; optikai és szemészeti megbetegedésekkel

 kapcsolatos betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.840

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 00172

 ( 220 )  2019.01.22.

 ( 732 )  Ranyák György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  PISZE

 ( 511 )  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák

 gyógyászati használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító eszközök.

 ( 111 )  229.841

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01330

 ( 220 )  2019.04.23.

 ( 732 )  Mátyás Pálinkaház Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 541 )  Mátyás Pálinkaház

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 111 )  229.842

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 00580

 ( 220 )  2019.02.25.

 ( 732 )  Gera-Király Anita, Dunaharaszti (HU)

 ( 541 )  ÉN VAGYOK A PILLÁS AKIRŐL MESÉLTEK
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 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

  16    Papír és karton, nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok.

  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási konyhai célokra.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.844

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01316

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Azonnali Média Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  38    Távközlés.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  229.845

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01315

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Azonnali Média Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  38    Távközlés.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  229.847

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01834

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  Kaszás Péter, Solymár (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Blogírási szolgáltatások; coaching [tréning]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

mentorálás; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel

kapcsolatban; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti tanfolyamok

[oktatás]; személyiségfejlesztési szolgáltatások; személyiségfejlesztő tréning; üzleti mentorálási szolgáltatások;

workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; workshopok [képzés] szervezésével,

 lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.

 44    Pszichológiai tanácsadás; pszichológiai tesztek elvégzése; személyiség fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadás;

személyiség fejlesztéssel kapcsolatos viselkedésanalízis; személyiségtesztek; személyiségvizsgálatok

 pszichológiai célokból; viselkedéselemzés elvégzése.

 ( 111 )  229.848

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01144

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Dániel Orsolya, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gofri; gofri készítmények gofrik előállításához; csokoládés gofrik; palacsintapor; palacsinták; instant

palacsintapor; tészták és keverékek tésztákhoz; gofripor; kávé; kávé alapú italok; kávéból készült italok;

 buborékos gofri.

 ( 111 )  229.849

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01333

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  Nextland Press Limited, Coventry, United Kingdom (GB)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatványok; újságok.

 ( 111 )  229.850

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01135

 ( 220 )  2019.04.03.

 ( 732 )  dr. Frizzi Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 )  FRIZZI

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  229.853

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01322

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  AMIHÁZ Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  3    Parfümvizek, illatosított vizek, illatszerek.

  14    Ékszerek.

  16    Tollak (irodai cikkek), könyvecskék, könyvek, naptárak, noteszok, naplók, határidőnaplók.

 41    Coaching [tréning], előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, motivációs előadások tartása.

 ( 111 )  229.854

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01140

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Vámos Gábor Frigyes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  bEAT AZ ÍZEK RITMUSA

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

 ( 111 )  229.855

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01837

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  JKJ Dent Kft., Arnót (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kézi működtetésű szerszámok járműjavításhoz; gépjárművek fényezett karosszéria elemein keletkezett

 felületi horpadások és egyenetlenségek kárfelmérését lehetővé tevő kézi működtetésű eszköz.

 ( 111 )  229.856

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 00310

 ( 220 )  2019.02.04.

 ( 732 )  Agrobot Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Balázs egyéni ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Agrobot

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  229.859

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01669

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Párizs (FR)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  OIKOS TEMPTATION

 ( 511 )  29    Tej, tejtermékek és azok helyettesítői; tejpor; zselésített, ízesített és habosított tej; tejalapú desszertek;
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joghurtok; joghurtitalok; túrószerű sajtfajta; főleg tejből vagy tejtermékből készült italok; főleg tejből készült

tejitalok; gyümölcsös tejes italok; erjesztett natúr és ízesített tejtermékek; növényi eredetű tejhelyettesítők;

növényi alapú vagy diófélékből készült tejtermék helyettesítők; főleg tejtermékből készült gyümölcs és zöldség

 italok.

 ( 111 )  229.860

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01853

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

  ( 546 )

 ( 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.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; ostorok,

 hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

 ( 111 )  229.861

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01153

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  229.862

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01302

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.863

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01305

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.864

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01849

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  Bakonyerdő Zrt., Pápa (HU)

 ( 541 )  BEFAG készparketta, természetesen fából.

 ( 511 )   19    Faparketta; fa padlóburkoló lapok; faburkolatok; fapadló.

 ( 111 )  229.865

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01309

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.866

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01151

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Spirit Residence

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

  36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  229.867

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01138

 ( 220 )  2019.04.05.

 ( 732 )  TényGyár Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Közvélemény-kutatás; piackutatás.

 ( 111 )  229.870

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01311

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.873

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01159

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Bátkay Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DRUM GASTRO

 ( 511 )  41    Vendéglátással kapcsolatos oktatás; élelmiszeripari technológiával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

 rendezvények, konferenciák kapcsán catering (étkeztetés) szolgáltatás szervezése, nyújtása.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.877

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01847

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  Zelga Universe Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  14    Hímzett textilből készült karkötők [ékszer]; karkötők [ékszerek]; jótékonysági karkötők; karkötők,

karperecek; műanyag karkötők ékszerek formájában; láncok [ékszerek]; medálok [ékszerek]; medálok;

 ékszerkellékek.

 ( 111 )  229.878

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01670

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  229.880

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01304

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.881

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01312

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.882

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01668

 ( 220 )  2019.05.24.

 ( 732 )  Algyő Nagyközség Önkormányzata, Algyő (HU)

 ( 740 )  dr. Borbély Bernadett Angéla, Hódmezővásárhely

  

( 546 )

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

olajok; fehérítő készítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

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

 nem textilből.

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.883

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01141

 ( 220 )  2019.04.06.

 ( 732 )  Biró András, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  229.884

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 02032

 ( 220 )  2019.06.26.

 ( 732 )  W.W.M. '98 Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  MALA

 ( 511 )   43    Ideiglenes szállásadás; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  229.885

 ( 151 )  2019.12.05.
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 ( 210 )  M 19 01667

 ( 220 )  2019.05.24.

 ( 732 )  Shaofeng Zhao, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csizmarikné Dr. Czupor Hajnalka, 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.

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

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

 ( 111 )  229.886

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01142

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  HED-LAND HUNGÁRIA Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza

 ( 541 )  HED-LAND ALGA

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

 műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

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

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  229.887

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01301

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.888

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01306

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.889

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01846

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pápa (HU)

 ( 541 )  Mindenünk a természet!

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; fa padlóburkoló lapok; fa parketta; fapadló; frízek [nem fém

 építőelemek]; padlóburkolatok [fából]; parketták.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; díjátadó ünnepségek rendezése

és lebonyolítása; előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú

gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú

vetélkedők, versenyek szervezése; kiállítások megszervezése oktatási célokra; versenyek és díjkiosztók

 rendezése; erdőtelepítési ismeretek oktatása; famegmunkálással kapcsolatos képzés.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes

szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; kempingezési

lehetőség biztosítása; szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállók, turistaszállók;

turistaházak, üdülők; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; turistaszállók; turistatáborokkal,

 kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás]; vendégházak.

 44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások;

erdészeti szolgáltatások; erdei élőhelyek helyreállítása; faiskolai, csemetekertészeti szolgáltatások; fák ültetése a

szénveszteség ellentételezésére; faültetés; faültetés szén-dioxid-kibocsátás ellensúlyozására; újraerdősítési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  229.897

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00914

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Wagner-Pharma Kft., Parádsasvár (HU)

 ( 541 )  HEMORID

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  229.898

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00915

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Wagner-Pharma Kft., Parádsasvár (HU)

 ( 541 )  CHINIDIN
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  229.899

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00918

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Solar Hero Innovációs és Megújuló-energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vörös Balázs, Budapest

 ( 541 )  ÉLŐHÁZ

 ( 511 ) 4    Elektromos energia; megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram; nem megújuló energiaforrásokból

 nyert elektromos áram.

9    Fényelektromos berendezések a napsugárzás elektromos energiává történő átalakítására; napelemek, szolár

 akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez.

  11    Napkollektorok [fűtés]; napkollektorok fűtéshez; vákuumcsöves napkollektorok [hőcserélők].

  40    Elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; energiatermelés.

  42    Kutatás az épületépítés területén; mérnöki munkák, szolgáltatások.

 ( 111 )  229.900

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00920

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Solar Hero Innovációs és Megújuló-energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vörös Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Elektromos energia; megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram.

9    Fényelektromos berendezések a napsugárzás elektromos energiává történő átalakítására; napelemek, szolár

 akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez.

  11    Napkollektorok [fűtés]; napkollektorok fűtéshez; vákuumcsöves napkollektorok [hőcserélők].

  40    Elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; energiatermelés.

 42    Kutatás az épületépítés területén; mérnöki munkák, szolgáltatások; technológiai tanácsadási szolgáltatások

az alternatív energiatermelés terén; technológiai szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés és -használat

 területén.

 ( 111 )  229.901

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00922

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Borduo Kft., Badacsonytomaj (HU)

 ( 541 )  Gasztrohegy

 ( 511 )   43    Éttermek idegenforgalmi célokra; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  229.902

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00923
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 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Takács Csaba, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Dr. Püski László, Budapest

 ( 541 )  TACHINI

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek.

 ( 111 )  229.903

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00924

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Sweet-Halom Kft., Bugyi (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  229.904

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00925

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Tapolczainé Pásztor Petra, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények; torták; sütemények; desszertek.

  35    Tortákkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek; webshop.

 ( 111 )  229.905

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00934

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Szabóné Bendig Borbála, Pécel (HU)

 Andor Ildikó, Budapest (HU)

 ( 541 )  JERR Koragyermekkori reflexkorrekció

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek

és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; játékkölcsönzés;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

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

publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése és
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 lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  229.906

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00935

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Szabóné Bendig Borbála, Pécel (HU)

 Andor Ildikó, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek

és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; játékkölcsönzés;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

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

publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése és

 lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  229.907

 ( 151 )  2019.12.10.

 ( 210 )  M 19 00938

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Kádár Imre, Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Almafák; feldolgozatlan alma; friss alma; nyers alma; ajándékkosár friss gyümölcsökből.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklám, marketing, és promóciós anyagok terjesztése;

reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; marketing

 promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  229.908

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00959

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o., Warszawa (PL)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Predomit

 ( 511 )  5    Gyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  229.909

 ( 151 )  2019.12.09.
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 ( 210 )  M 19 00963

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Inno-Comp Ipari és Kereskedelmi Kft., Tiszaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Műanyagok nyers állapotban, műanyag kompaundok (por, granulátum alakban).

 42    Műszaki szakvélemények készítése, műanyag alapú termékek fejlesztése, fejlesztési tanácsadás, új

 termékekkel kapcsolatos vizsgálat és tanácsadás, termékkutatás, műszaki know-how előállítása és szolgáltatása.

 ( 111 )  229.910

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00967

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Pokorádi István, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Uzsoki Bálint, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

 felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.

 ( 111 )  229.911

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00969

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Szuhay Gergely, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Művészeti galériák szolgáltatása.

  43    Kávézó; szendvicsező; söröző; vendéglátás.

 ( 111 )  229.912

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01182

 ( 220 )  2019.04.09.

 ( 732 )  Eurotender Egyesület, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húsipari termékek; tejtermékek; étolaj; gyümölcs- és zöldségtermékek.

  30    Méz; tészta- és pékáruk; cukrásztermékek; fűszerek és teák.

  32    Alkoholmentes italok/gyümölcslevek.
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 ( 111 )  229.913

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01183

 ( 220 )  2019.04.09.

 ( 732 )  Akona Pincészet Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Eger (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AKONA

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; aperitifek; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű

[bitter] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; körtebor; likőrök; lőre,

 csiger; szeszes italok.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 vendéglátás.

 ( 111 )  229.914

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01519

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Kohári Sándor, Sárszentmihály-Sárpentele (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Curryszószok; elkészített élelmiszerek szósz formájában; ételízesítő [fűszer]; ételízesítők (fűszerek);

ételöntetek [szószok]; készítmények mártások előállításához; öntetek élelmiszerekhez; szószok csirkéhez;

szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szószok tésztafélékhez; tartármártás; worcestershire szósz; lapos

kenyér; naan kenyér; töltött kenyerek; töltött tekercsek; kenyértészták; kenyérkeverékek; curry [fűszer]; curry

fűszerek; curry fűszerkeverékek; curry [ízesítő]; curry por; curry por [fűszer]; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok

kivételével; ételízesítők; ételízesítők [nem illóolajok]; ételízesítőként, fűszerként használt sáfrány; étkezési

fűszerek; étkezési kurkuma; étkezési mustárkészítmények; feldolgozott fokhagyma fűszerként való használatra;

fokhagymalé; főzéshez használható füvek/fűszerek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerek marináláshoz; fűszerek

por alakban; fűszerek sütéshez; fűszerekből készült keverékek; fűszeres bedörzsölők; fűszeres készítmények

ételekhez; fűszeres marinádok [pácok]; fűszeres pácok; fűszerként használatos kurkuma porok; fűszerként

használatos kurkuma; fűszerként használt pirospaprika; fűszerkészítmények; fűszerkeverékek; fűszerkeverékek,

fűszerezéshez használt keverékek; fűszerkivonatok; fűszermixek; fűszernövények; fűszernövényeket tartalmazó

marinádok, pácok; fűszerpaprika-őrlemény [gochutgaru]; fűszersók; ízesítők sűrített szószok formájában;

ízesítőkeverékek pörköltekhez; kenyéralapú töltelékkeverékek; kenyeret tartalmazó töltelék keverékek; kurkuma;

kurkuma étkezési használatra; mártások [ehető]; marinádok [fűszeres pácok]; növényi eredetű sűrítők; öntetek,

szószok; pizzafűszerek; por állagú fűszerek; száraz fűszerkeverékek pörköltekhez; száraz ízesítőszerek; szárított

fűszerek; szárított fűszernövények kulináris célokra; szószok, chutney [indiai fűszer], pástétomok; kávé, tea,

kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz,

melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb

 fűszerek; jég [fagyott víz].

 35    Éttermek létrehozásával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; értékesítési technikákkal és

értékesítési programokkal kapcsolatos konzultáció; éttermek működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-ra vonatkozó ügyviteli tanácsadási

szolgáltatások; franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise
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megoldásokkal kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; franchise létrehozásával és működtetésével

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás;

franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise üzletek létesítésével kapcsolatos üzleti

tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; franchisingra vonatkozó

üzleti tanácsadási szolgáltatások; gyártáshoz kapcsolódó üzleti tanácsadó szolgáltatások; gyártással kapcsolatos

üzletviteli tanácsadás; interneten keresztül nyújtott üzletvezetési szaktanácsadás; menedzsment tanácsadás;

termékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; termékgyártással kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; üzleti tanácsadás; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

  40    Élelmiszer-feldolgozás.

 43    Élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;

elvitelre árusító éttermek; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel

kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek elkészítésével kapcsolatos

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

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben

és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok

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

melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési

szolgáltatások; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése;

főzési tanácsadás; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; grilléttermek; kantinok, büfék,

étkezdék; mobil éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; sütési technikákkal kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; vállalati vendéglátás (étel és ital

szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátás (élelmezés); időleges

 szállásadás.

 ( 111 )  229.915

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01524

 ( 220 )  2019.05.09.

 ( 732 )  Normbenz Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Havelda Miklós, Budaörs

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Kenőanyagok; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  229.916

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01860

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  Kalcsu Balázs 50%, Budapest (HU)

 Kalcsu Marcell 50%, Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Nádas Gábor, Budapest

 ( 541 )  TRD OXIGÉNTERÁPIA by KALCSU

 ( 511 )  35    Hirdetési és reklámszolgáltatások; árubemutatás; kereskedelmi és reklámcélú hirdetések; higiéniai
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készítmények és eszközök kis- és nagykereskedelme; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

 üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

  41    Szakmai képzés.

  44    Szépségszalonok; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  229.917

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01861

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  Stylfa Bt., Fót (HU)

 ( 541 )  Wendor

 ( 511 )  20    Kárpitozott bútor; állítható magasságú asztalok; irodai asztalok; számítógépes asztalok; babzsák fotelek;

 fotelek, karosszékek; kanapék; televízió állványok [bútorok]; monitor állvány (bútor).

 35    Informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

irodaszerekkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;

lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; világítással kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  229.918

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01863

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Horváth Tibor Attiláné, Celldömölk (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények; kontaktlencse tisztító-készítmények, oldatok kontaktlencsékhez, szemvizek,

 szemcseppek, műkönnyek.

9    Optikai eszközök, felszerelések; kontaktlencsék, kontaktlencse tartók, optikai cikkek, optikai készülékek és

eszközök, optikai lencsék, korrekciós lencsék, szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok,

 szemüveg zsinórok.

  44    Optikusok szolgáltatásai, látásvizsgálat szolgáltatás, szemüvegek és kontaktlencsék illesztése.

 ( 111 )  229.919

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01864

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  V48 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 )  MODIANO OFFICE

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek, épületek ingatlankezelőinek szolgáltatásai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy

 finanszírozási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.920

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01867

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Dr. Szakács Krisztina, Leányfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   42    Tudományos szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói tevékenységek, szolgáltatások.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.921

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01868

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Dr. Szakács Krisztina, Leányfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Tudományos szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói tevékenységek, szolgáltatások.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.922

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01184

 ( 220 )  2019.04.09.

 ( 732 )  Akona Pincészet Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Eger (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; aperitifek; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű

[bitter] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; körtebor; likőrök; lőre,

 csiger; szeszes italok.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 vendéglátás.

 ( 111 )  229.927

 ( 151 )  2019.12.10.

 ( 210 )  M 17 00918

 ( 220 )  2017.03.21.

 ( 732 )  Tihanyi Bencés Apátság, Tihany (HU)

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

 ( 541 )  REGE

 ( 511 )  3    Illóolajok, gyógynövény illóolajok, citromfű illóolajok, levendula illóolajok.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrendkiegészítők emberek és állatok számára; gyógyteák.

 30    Kávé, kakaó és kávépótló szerek; rizs; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások;

fűszerek; jég; teák [nem gyógyászati használatra]; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy

 levelek.

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

 zöldségitalok és zöldséglevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), borok; likőrborok; szénsavas borok; pezsgők; szeszes ital
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 készítmények; párlatok; likőrök; koktélok.

 35    Kiskereskedelem az élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok, ajándék- és emléktárgyak, kézműves,

 népművészeti és iparművészeti termékek, hungarikumok termékkörben.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális, szórakoztatási célú

 rendezvények szervezése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; kávéházak; cukrászdák; gyorséttermek, snack bárok;

kantinok, büfék, étkezdék; bár szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; időleges szállásadás; átmeneti szállások

kiadása; foglalás panziókban; szállásfoglalás; hordozható épületek, építmények bérbeadása; panziók; szállodai

szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];

 turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 ( 111 )  229.930

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 18 02764

 ( 220 )  2018.09.20.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 554 )

 

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2);

televíziós műsorszórás, közvetítés; üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching (tréning); dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók;

filmszínházi előadások; filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas (DJ) szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozgókönyvtári szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások

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

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik szervezése (szórakoztatás); rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show

műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

színházi produkciók; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés, kivéve reklámszövegek; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  229.931

 ( 151 )  2019.12.11.
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 ( 210 )  M 19 01228

 ( 220 )  2019.04.12.

 ( 732 )  Top Star Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávéházak;

önkiszolgáló éttermek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése];

szállásfoglalás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz

 [tárgyalótermek]; vendéglátás.

 ( 111 )  229.932

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01225

 ( 220 )  2019.04.11.

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

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

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

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

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

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

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
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fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand

 közvetítések.

 41    Cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

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

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek

szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése;

hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;

mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

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

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
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 ( 111 )  229.933

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01570

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  Fotexnet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  HUNGAROTON

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek; hangrögzítő szalagok, lemezjátszók; videokazetták; videoszalagok;

 chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; telefonok; TV-készülékek; zenegépek.

 16    Könyvek, újságok, albumok, zeneművek, kották, csomagolóanyagok papírból vagy kartonból;

daloskönyvek; fényképek; folyóiratok; hírlevelek; képeslapok, levelezőlapok; naptárak; poszterek; újságok;

 zenélő üdvözlőlapok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; online kiskereskedelmi

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

 zenékhez és filmekhez.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; internet szolgáltatás; előadások, zenék és képek továbbítása számítógépek

 segítségével.

 41    Nevelés, szórakoztatás; hangstúdiók szolgáltatásai; könyv- és zeneműkiadás; film- és videofilmgyártás;

hangfelvételek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; know-how átadása; lemezlovas [DJ]

 szolgáltatások; show-műsorok készítése és szervezése; stúdiószolgáltatások; zenei produkciók.

 45    Szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából és védelme; szellemi tulajdon

 adás-vétele; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultációk; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  229.934

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01731

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Precup Nicolae, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  229.935

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01736

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Content Factory Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bíborszem

 ( 511 )  41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok

kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás;
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filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése

és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];

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

kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

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

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

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

kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

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

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

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

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

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

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  229.936

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01739

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Yu Liping, Budapest (HU)

 ( 740 )  Küller Andrea, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Baozi; jiaozi.

 ( 111 )  229.937

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01923

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  BENCOLOR Kft., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BENKÓ DIXILAND MÚZEUM

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók és hagyományos bakelit hanglemezek, analóg és digitális rögzítésű mágnesszalagok,

digitális rögzítésű hanghordozók, CD lemezek, digitális és képrögzítésre alkalmas DVD-k, egyéb média

 eszközök; adathordozók álló és mozgókép felvételére.

  15    Hangszerek.

  16    Papír; karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk.

  35    Reklámozás.

 41    Nevelés; szórakoztatás; kulturális rendezvények szervezése; kiállítások rendezése; élő előadások;

hangversenyek; szórakoztató vagy oktatási műsorok szervezése, lebonyolítása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatása.

  43    Vendéglátás, éttermi szolgáltatásokkal.

 ( 111 )  229.938

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 00109

 ( 220 )  2019.01.15.

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

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Borok; habzóborok.

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

 vendéglátás.

 ( 111 )  229.939

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 00415

 ( 220 )  2019.02.11.

 ( 732 )  Tisza Attila, Budapest (HU)

 ( 541 )  Stádium díj
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 ( 511 )  41    Brosúrák kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus publikációk biztosítása; évkönyvek

kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; ismertetők kiadása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és

társadalmi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kiadványok megjelentetése; nyomtatványok

kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; online

kiadványok megjelentetése; szórólapok megjelentetése; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák

megjelentetése; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; bálok szervezése és lebonyolítása;

diákok rekreációs, szabadidős tevékenységekben való részvételének megszervezése; dokumentumfilmek

készítése; e-sport tevékenység; e-sporttevékenységek megszervezése; élőzenés koncertek; élő zenei műsorok;

fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése; filmek bemutatása; gálák, díszünnepélyek

rendezése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; interaktív szórakoztatás; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; közönség bevonását célzó játékok szervezése; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú

ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása;

kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák

szervezése; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

lovasbemutatók; múzeumi szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási

tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása;

partiszervezés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióprogram készítése; rádiós és televíziós

szórakoztató szolgáltatások; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; szabadidős,

rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; színdarabok

készítése; színdarabok rendezése vagy bemutatása; szórakoztatás; szórakozási lehetőségek biztosítása;

szórakoztatás bokszmeccsek formájában; szórakoztatás mobiltelefonos televízió formájában; szórakoztatás

telefon útján; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára;

táncbemutatók szervezése; táncos események szervezése; táncos rendezvények szervezése; vetélkedők, versenyek

 szervezése; vízi szabadidős szolgáltatások; zenés műsorok rendezése.

 ( 111 )  229.940

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01074

 ( 220 )  2019.03.28.

 ( 732 )  Tárnyik Pál, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatott díjak [nyomtatványok], oklevelek.

  41    Díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  229.941

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01417

 ( 220 )  2019.05.01.

 ( 732 )  Román Balázs Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegedűs Veronika, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok

szervezése; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; piaci tanulmányok; rádiós reklámozás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások.

 41    Bálok szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; élő előadások

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; know-how átadása (képzés); konferenciák,

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

tartása; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási

vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és televízióműsorok készítése;

rádiós szórakoztatás; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szimpóziumok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videoszerkesztési szolgáltatások

 eseményekhez.

 ( 111 )  229.942

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01586

 ( 220 )  2019.05.16.

 ( 732 )  ODP Vital Kft., Pécs (HU)

 ( 541 )  DR HERZ

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; 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; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  229.943

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01596

 ( 220 )  2019.05.17.

 ( 732 )  TOMCARNIVAL Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Havas Péter Miklós, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;
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 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  229.944

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01756

 ( 220 )  2019.06.03.

 ( 732 )  Lukovics György, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lukovics

 ( 511 )  35    Emberek esetében alkalmazott higiéniás berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

emberek esetében alkalmazott higiéniás berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; emberek

esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; emberek

esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; hajápoló

termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatás kozmetikumokat

tartalmazó dobozok előfizetői alapon történő eladásával kapcsolatban; kozmetikai cikkek csomagküldési

kiskereskedelme; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; piperecikkekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; piperecikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Szépségápolási, kozmetikai oktatás; oktatás és tanítás; akadémiák [oktatás]; coaching [tréning];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; gyakorlati képzések [szemléltetés]; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés); kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatás biztosítása; oktatási

információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  229.945

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 16 03989

 ( 220 )  2016.12.20.

 ( 732 )  Konsilo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Solti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KONYHAKIÁLLÍTÁS

 ( 511 )  35    Árusító standok bérbeadása; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

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

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; szponzorok felkutatása;

 termékminták, áruminták terjesztése.

 ( 111 )  229.946

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01928

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  MEDIWEL Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )   28    Fitnesz gépek, testedző berendezések.

 35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi-

vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás,

 hirdetés (2).

 41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitneszórák vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatás biztosítása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző szolgáltatások

 [fitnesz edzés].

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

 szépségszalonok.

 ( 111 )  229.947

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 18 03309

 ( 220 )  2018.11.08.

 ( 732 )  NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó olajok.

 ( 111 )  229.948

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01934

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Bognár László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Járműmosás; járművek karbantartása; járművek tisztítása.

 ( 111 )  229.949

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 18 03725

 ( 220 )  2018.12.14.

 ( 732 )  Maraton Lapcsoport és Multivízió Kiadói Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ügyvédi Iroda, Székesfehévár

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok) prospektusok.

 ( 111 )  229.950
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 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 18 03726

 ( 220 )  2018.12.14.

 ( 732 )  Maraton Lapcsoport és Multivízió Kiadói Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ügyvédi Iroda, Székesfehévár

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok) prospektusok.

 ( 111 )  229.951

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01083

 ( 220 )  2019.04.01.

 ( 732 )  Leonian Singapore Pte. Ltd., Singapore (SG)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Szemüvegek síeléshez; sífelszerelés sérülések elleni védelemhez; fejfedők, védő sisakok; sísisakok; sí

 szemüvegek; biztonsági szemüveg a szem védelme érdekében; sport szemüveg [szemüvegek].

 25    Ruházat; sportruházat; síruha (nem sérülés elleni védelemre); ruházat snowboardozáshoz; sportcipő;

síbakancs; snowboard csizma; zoknitartók; zokni csúszásgátló; tartó pántok; övek; sícipők; vízálló ruhák

szörfözésre és vízisíeléshez; vízálló ruhák szörfözéshez; sportcipők; sport zoknik és harisnyák; kesztyűk

[ruházat]; sí balaklava (arcmaszkos sálsapka); sísapkák; sídzsekik; sí nadrág; sí öltözetek; sí nadrágok; síruhák;

 sícipők; téli kesztyűk; téli csizma; snowboard kabátok; sport kabátok; széldzsekik.

 28    Sportfelszerelések és sportcikkek; sportcikkekhez kialakított tokok; sportcikkekhez kialakított táskák;

fitnesz felszerelések; snowboardok; snowboard felszerelések; snowboard tartók és táskák; szörfdeszkák;

szörffelszerelések; szörfdeszka tartók és tokok; gördeszkák; csuklóvédők a sérülések megelőzésére sportolás

közben; szörfdeszka és body-boardokhoz való biztonsági kötelek; kesztyűk kifejezetten sportoláskor való

használatra; felszerelések szabadtéri sporttevékenységekhez; sífelszerelések; sí táskák; síléc tároló és hordó

tokok; sí deszkák; formázott síléc tartó tokok sílécek szállításához snowboardokhoz; formára alakított tokok

 sílécekhez és síbotokhoz, síbotok és sílécek.

 ( 111 )  229.952

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01248

 ( 220 )  2019.04.15.

 ( 732 )  NATURA-PRO Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zsófia Anna, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  229.953

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01759

 ( 220 )  2019.06.03.
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 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GLAMOUR STILETTO RUN

 ( 511 )   35    Reklám- és promóciós tevékenységek szórakoztató és sporteseményekkel kapcsolatban.

  43    Étel- és italellátási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.954

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01761

 ( 220 )  2019.05.31.

 ( 732 )  Schellenberger Roland, Budapest (HU)

 Mudra Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és titnesz], fitnesz órák vezetése, sportlétesítmények üzemeltetése

(1), sportlétesítmények üzemeltetése (2) szabadidős létesítmények üzemeltetése, személyi edző szolgáltatások

 [fitnesz edzés].

  43    Vendéglátás.

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, masszázs, szépségszalonok, szolárium szolgáltatások.

 ( 111 )  229.955

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01766

 ( 220 )  2019.06.04.

 ( 732 )  Határbástya Plusz Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Máté, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Étel- és italkezelés.

  43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  229.956

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01767

 ( 220 )  2019.06.05.

 ( 732 )  dr. Oláh Gergely, Nagykovácsi (HU)

 dr. Heinrich Kevin, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámügynöki tevékenység; közönségszolgálati (PR) szolgáltatások; kommunikáció; médiareklám;

konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; promóciós és reklámozási szolgáltatások; közönségszolgálati

 [PR] konzultáció.

 41    Partiszervezés; klubszolgáltatások; szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; film-, video-, televízióműsor-gyártás; fényképészet; kulturális

 események lebonyolítása.

 ( 111 )  229.957

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01768

 ( 220 )  2019.06.05.

 ( 732 )  Mizsér Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

 megbízásából.

  41    Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); know-how átadása (képzés); mentorálás; szakmai átképzés.

 ( 111 )  229.958

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01924

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  BENCOLOR Kft., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók és hagyományos bakelit hanglemezek, analóg és digitális rögzítésű mágnesszalagok,

digitális rögzítésű hanghordozók, CD lemezek, digitális és képrögzítésre alkalmas DVD-k, egyéb média

 eszközök; adathordozók álló és mozgókép felvételére.

  15    Hangszerek.

  16    Papír; karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk.

  35    Reklámozás.

 41    Nevelés; szórakoztatás; kulturális rendezvények szervezése; kiállítások rendezése; élő előadások;

hangversenyek; szórakoztató vagy oktatási műsorok szervezése, lebonyolítása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatása.

 ( 111 )  229.959

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01925

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosodai fehérítő szerek; tisztítószerek mosodai használatra; öblítő szerek ruhákhoz és étkészletekhez; öblítő

szerek edényekhez; folteltávolító- folttisztító készítmények; tisztító és polírozó szerek, súrolószerek és dörzsölő

szerek; fehérítőszerek háztartási használatra; tisztítószerek háztartási használatra; folteltávolító-szerek; nem

gyógyhatású szappanok háztartási használatra; illatszerkészítmények, esszenciális olajok; esszenciális olajok

háztartási használatra; illatosított permetek ruhákhoz, ruhaillatosító spray-k; pomanderek (aromatikus anyagok)

mosodai használatra, illóolajok mosodai használatra, illatosított zsákok, tasakok mosodai használatra,

ruhaillatosító zsákok, tasakok, parfümkészítmények mosodai használatra, mosodai kékítő; mosodai színfogó

készítmények; színeltávolító anyagok mosodai használatra; zsíroldó anyagok mosodai használatra; folteltávolító

szerek mosodai használat céljára; mosó folyadékok, mosodai folyadékok; mosodai fényezőszerek; simítószerek

[keményítők] mosodai használatra, keményítő glazúr, máz, mosáshoz; kézimosószerek; ragasztóanyag eltávolítók

mosodai használatra; bőrfehérítő készítmények; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; szappanpor; olajok

tisztítási célra mosodai használatra; illatosított szappanok mosodai használatra; mosó-tartósítószerek;

kárpittisztítók; vegytisztító anyagok mosodai használatra; tisztítózselék mosáshoz; tisztítófolyadékok mosáshoz;

mosóhabok mosodai használatra; rozsdafolt eltávolító anyagok mosodai használatra; permetes tisztítószerek textil

tisztításhoz; mosodai öblítőszerek; keményítők mosodai használatra; szintetikus mosószerek ruhák tisztításához

mosóhatást fokozó szerek; gyantaeltávolító anyagok mosodai célra; mosodai áztatószerek; textillágyító szerek

mosáshoz; mosószer tartalmú mosólabdák; mosodai készítmények; folyékony mosószerek; mosószappan;

mosóadalékok mosáshoz; mosáshoz használt, nem szőtt, perforált, kezelt szintetikus cellulózlapok; lerakodást

megelőző és vízkő szerek csövekhez és berendezésekhez, nevezetesen háztartási célú vízkőoldószerek;

 szobaillatosító készítmények.

5    Fertőtlenítő szerek; légfrissítő és légfertőtlenítő szerek kivéve emberekre és állatokra; légfrissítők és

légfrissítő permetezők; rovarirtószerek, inszekticidek; rovarriasztók; rovarokat vonzó anyagok, ragasztók és/vagy

ragasztócsíkok a rovarok befogására; a rovarok párosodásának megszakítására vagy gátlására szolgáló szerek;

féregirtó szerek; gombaölőszerek, fungicidek, gyomirtó szerek, herbicidek; parazitaölő szerek és anti-parazita

készítmények; szőnyegszagtalanítók; szőnyeg frissítők és szagelszívók; háztartási szagtalanító; szag-semlegesítő

készítmények szőnyegre, kárpitra, szövetekre és levegőben való használatra; légfrissítő utántöltők; szobai

 dezodorok, szobai légfrissítők.

 21    Szivacsok, kefék, ecsetek (festőecsetek kivételével), tisztító kendők, takarításra és tisztításra használt

cikkek; kézi működtetésű takarító cikkek; egészségügyi tisztítószerek, fertőtlenítőszerek és légfrissítők adagolója;

mosáshoz használt kezelt szintetikus cellulóztisztító kendők; rovarok vonzására és elpusztítására használt

elektromos és/vagy elektronikus készülékek, eszközök; az összes fent említett cikkhez és termékhez tartozó

kiegészítők és alkatrészek, szerelvények; rovarok és kártevők csapdázására, riasztására vagy befogására és/vagy

elpusztítására szolgáló eszközök; kártevők és rovarcsapdák, befogók, csótánycsapdák vagy befogók; papírból,

 műanyagból vagy fémből készült poharak, flakonok vagy edények rovarok befogására.

 ( 111 )  229.962

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01815

 ( 220 )  2019.06.11.

 ( 732 )  Wang Qianke, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 )  7G'S CORE
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 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat];

bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék

[ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; felsőruházat; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős

bakancsok; csizmák; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;

horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok, dzsekik; kerékpáros ruházat;

készruhák; kesztyűk; kezeslábasok [felsőruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging nadrágok, cicanadrágok;

magas szárú lábbelik; mellények; melltartók; műbőr ruházat; nyakkendők; overálok; munkaruhák; öltönyök;

övek; pizsamák; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek;

sálak; sapkák; sportcipők (1); sportcipők (2); strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok;

 szövetkabátok, felöltők; tornacipők; tornaruházat; trikók; zoknik.

 ( 111 )  229.964

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 18 02973

 ( 220 )  2018.10.12.

 ( 732 )  Pharmapaletta Kft., Encs (HU)

 ( 541 )  Sabal Max

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  229.965

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 00876

 ( 220 )  2019.03.19.

 ( 732 )  Canelones Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Boutique Residence Budapest

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; foglalás panziókban; kávéházak; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások

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

 panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; vendéglátás.

 ( 111 )  229.967

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01224

 ( 220 )  2019.04.11.

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

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Love Island - Találd meg a szerelmed!

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
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kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

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

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

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand

 közvetítések.

 41    Cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

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

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek

szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése;

hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
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lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;

mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

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

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  229.968

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01226

 ( 220 )  2019.04.11.

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

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

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

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

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

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

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
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médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális

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

nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
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eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  229.969

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01233

 ( 220 )  2019.04.12.

 ( 732 )  Alcon Inc., Fribourg (CH)

 ( 300 )  076850 2019.02.04. JM

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

 ( 541 )  See Brilliantly

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

diétás élelmiszerek és gyógyászati vagy állatgyógyászati felhasználásra alkalmas anyagok, élelmiszerek

csecsemők számára; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ragtapaszok, kötszerek; fogtömítő anyagok,

 fogászati viasz; fertőtlenítőszerek; féregirtó szerek és készítmények; gombaölő és gyomirtó szerek.

9    Tudományos, kutató, navigációs, földmérő, fényképészeti, filmgyártó, audiovizuális, optikai, súlymérő, mérő,

jelző, érzékelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő valamint oktató készülékek és műszerek; készülékek és műszerek a

villamos energia elosztásának vagy felhasználásának továbbítására, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, reprodukálására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és műszerek; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és adathordozó; szerkezeti elemek érmével működő készülékekhez; pénztárgépek,

számológépek; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok számára,

 orrcsipeszek búvárok és úszók számára, búvár kesztyűk, légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; tűzoltókészülék.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi, valamint állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai árucikkek; varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök a mozgásukban korlátozottak

számára; masszázs készülék; készülékek, eszközök és árucikkek a csecsemők gondozásához; szexuális aktivitást

 segítő készülékek, eszközök és árucikkek.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai funkciók.

  37    Építészet; javítás [felújítás]; üzembehelyezési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  229.970

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01243

 ( 220 )  2019.04.12.

 ( 732 )  Forum Irodaház Korlátolt Felelősségű Társaság, Eger (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Forum Irodaház

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építkezés; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; bútorok

karbantartása; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; épületek [belső]

tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; felvonók felszerelése és javítása; elektromos

berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; gépek üzembe helyezése,

 karbantartása és javítása.

 ( 111 )  229.971

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01530
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 ( 220 )  2019.05.10.

 ( 732 )  Dr. Yaro A. Cletus, Budapest (HU)

 ( 541 )  mycopet

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati készítmény.

 ( 111 )  229.972

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01534

 ( 220 )  2019.05.10.

 ( 732 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  ESSENCE HOTEL

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.973

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01535

 ( 220 )  2019.05.10.

 ( 732 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  SENSOTEL

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.974

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01540

 ( 220 )  2019.05.12.

 ( 732 )  Magyar Anasztázia, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Pedikűr szolgáltatások; lábápolás; lábápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.976

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01429

 ( 220 )  2019.04.30.

 ( 732 )  Kulcsár György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Medgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  229.977

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01568

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  Fotexnet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek; hangrögzítő szalagok, lemezjátszók; videokazetták; videoszalagok;

 chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; telefonok; TV-készülékek; zenegépek.

 16    Könyvek, újságok, albumok, zeneművek, kották, csomagolóanyagok papírból vagy kartonból;

daloskönyvek; fényképek; folyóiratok; hírlevelek; képeslapok, levelezőlapok; naptárak; poszterek; újságok;

 zenélő üdvözlőlapok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; online kiskereskedelmi

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

 zenékhez és filmekhez.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; internet szolgáltatás; előadások, zenék és képek továbbítása számítógépek

 segítségével.

 41    Nevelés, szórakoztatás; hangstúdiók szolgáltatásai; könyv- és zeneműkiadás; film- és videofilmgyártás;

hangfelvételek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; know-how átadása; lemezlovas [DJ]

 szolgáltatások; show-műsorok készítése és szervezése; stúdiószolgáltatások; zenei produkciók.

 45    Szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából és védelme; szellemi tulajdon

 adás-vétele; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultációk; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  229.978

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01569

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  Fotexnet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek; hangrögzítő szalagok, lemezjátszók; videokazetták; videoszalagok;

 chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; telefonok; TV-készülékek; zenegépek.

 16    Könyvek, újságok, albumok, zeneművek, kották, csomagolóanyagok papírból vagy kartonból;

daloskönyvek; fényképek; folyóiratok; hírlevelek; képeslapok, levelezőlapok; naptárak; poszterek; újságok;

 zenélő üdvözlőlapok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; online kiskereskedelmi

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

 zenékhez és filmekhez.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; internet szolgáltatás; előadások, zenék és képek továbbítása számítógépek

 segítségével.

 41    Nevelés, szórakoztatás; hangstúdiók szolgáltatásai; könyv- és zeneműkiadás; film- és videofilmgyártás;

hangfelvételek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; know-how átadása; lemezlovas [DJ]

 szolgáltatások; show-műsorok készítése és szervezése; stúdiószolgáltatások; zenei produkciók.

 45    Szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából és védelme; szellemi tulajdon

 adás-vétele; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultációk; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  229.979
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 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01699

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Harai Tamás Zsolt, Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

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

 36    Ingatlanügyletek, épületek ingatlankezelőinek szolgáltatásai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy

 finanszírozási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.980

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01700

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  229.981

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01702

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Koliken Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  Ralson

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 111 )  229.982

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01704

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Dark Tactical Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  HunCam

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  229.983

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01708

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  30    Gabona alapú snack ételek; rizs alapú snack ételek; sütemények; édes sütemények; sós sütemények;

 gyümölcsös sütemények; töltött sütemények; ízesített sütemények; lisztből készült tészták.

 ( 111 )  229.984

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01710

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabona alapú snack ételek; rizs alapú snack ételek; sütemények; édes sütemények; sós sütemények;

 gyümölcsös sütemények; töltött sütemények; ízesített sütemények; lisztből készült tészták.

 ( 111 )  229.985

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01748

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  229.986

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01869

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Róth Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; elektromos járművek, rollerek.

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

 ( 111 )  229.987

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01871

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  MIRBESZ Kereskedelmi Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés), étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, vendéglátóipar.
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 ( 111 )  229.988

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01874

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  Gulyás Dóra Kinga, Kosice, Kosice-Stare Mesto (SK)

 ( 740 )  Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  229.989

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01875

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Méhn Tünde Esthetic Line Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajak alapozók; ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású-);

ajakfények; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkenőcsök, ajakbalzsamok; ajakkondicionálók; ajakkozmetikumok;

ajakkrémek; ajakrúzs; ajakrúzsok; ajakvédők [kozmetikai]; ajakvédők (nem gyógyhatású-); kozmetikai

 ajakbevonók; napblokkoló ajakírok [kozmetikumok]; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények.

 ( 111 )  229.990

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01881

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Porkoláb Gyöngyike, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  229.991

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01566

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  A FALAK ESŐKABÁTJA

 ( 511 )  2    Festékek; bevonóanyagok; falfestékek; festékek és lemosóanyagok; szilikon homlokzati festékek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; építőipari és festékipari termékek reklámozása és marketing

 tevékenységek; építőipari és festékipari termékek bemutatásának és kiállításának szervezése és lebonyolítása.

 37    Építkezések; építőipari szakipari kivitelezések és javítások; épületek homlokzatának tisztítása és bevonása;

 épületek védelme.

 ( 111 )  229.993

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01447

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3156



 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruttkai András Richárd, Budapest

 ( 541 )  XBond

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

 bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

 36    Adatszolgáltatás tőzsdei árfolyamokról; elektronikus tőzsdei szolgáltatások; határidős ügyletek

kereskedelmével kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; opciós kereskedelemmel kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások;

tőzsdei árakkal kapcsolatos információnyújtás; kereskedelmi piacok szervezése pénzügyi szolgáltatások számára;

kereskedelmi piacok szervezése származékos eszközök számára; tőzsdékkel kapcsolatos információk és adatok

biztosítása; tőzsdék szervezése részvények és egyéb pénzügyi értékek kereskedelméhez; tőzsdék részvényekkel és

más értékpapírokkal való kereskedés lebonyolítására; tőzsdei ügynököléssel kapcsolatos információnyújtás;

tőzsdei szolgáltatások; részvény- és értékpapírpiaci információnyújtás; pénzügyi értékpapírok; pénzügyi

értéktőzsde; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk tőzsdei árfolyamok formájában; pénzügyi

információnyújtás számítógépes terminálok segítségével; pénzügyi információs szolgáltatások; derivatívákkal

való kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír kereskedelem; értékpapír kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír

tanácsadási szolgáltatások; értékpapír-kereskedelmi műveletek automatizált végrehajtása; értékpapírok

átruházásának rögzítése; értékpapírok kereskedésével kapcsolatos tájékoztatás, információs szolgáltatás;

értékpapírokkal, kötvényekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; értékpapírokkal, kötvényekkel kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi elemzések készítése; értékpapírokkal kapcsolatos

információs szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos

számítógépesített információnyújtás; értéktőzsdei információs szolgáltatások; piaci árfolyamokkal kapcsolatos

 árkalkulációs információnyújtás; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás.

 ( 111 )  229.994

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00799

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  Openjobs Kft., Győr (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetések elhelyezése; interneten

keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes marketing; online weblapok népszerűsítése, reklámozása

és marketingje; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetési- és reklám szolgáltatások;

hirdetési rovatok készítése; internetes reklámozási szolgáltatások; marketing szolgáltatások; munkaerő

toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámozás bannerekkel; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; célzott marketing;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási

szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások; üzleti információk nyújtása weboldalon

keresztül; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; állásbörzék szervezése és lebonyolítása;

álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-toborzás; munkaerő-toborzással

 kapcsolatos információnyújtás; munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása.

 38    Információ közvetítéséhez kapcsolódó számítógépes kommunikáció; információk és adatok számítógépes

hálózatok és internet révén történő átvitele és terjesztése; online üzenetküldési szolgáltatások; számítógép

segítségével biztosított elektronikus kommunikációs szolgáltatás; üzenet elektronikus továbbítása; üzenetek

küldése weboldalon keresztül; videokonferencia szolgáltatások; hangos chatszolgáltatás nyújtása; online

kommunikációs szolgáltatások; videoüzenet szolgáltatások; adattovábbítás elektronikus levélben; audio- és

videotartalom számítógépes hálózatokon keresztül történő továbbítása; digitális fájlok továbbítása; digitális

 információ átvitele; elektronikus üzenet közvetítő szolgáltatások; elektronikus üzenet továbbítás.
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 ( 111 )  229.995

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01601

 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  Spartan Race, Inc., Boston, Massachusetts (US)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  28    Sportcikkek, berendezések, felszerelések, gépek és eszközök súlyemeléshez, erősítéshez, atlétikai

használatra, fizikai erőnlét eléréséhez, testmozgáshoz, fizikai erőnlét növeléséhez, testépítéshez és testedzéshez,

nevezetesen: súlyemelő rudak; súlyzók; súlyok edzéshez; kézisúlyzók; súlytárcsák; súlyemelő rudakhoz használt

és azokkal együtt árusított rögzítőgyűrűk és szorítóbilincsek; kréta súlyemeléshez; súlyemeléshez alkalmazott

krétához használt kréta tálka és állvány; tároló állványok sportfelszerelésekhez; ugrókötelek; súlyemelő övek;

szivacshengerek; neoprén homokzsákok fitnesz gyakorlatokhoz; csuklóvédők súlyemeléshez; térdvédők

súlyemeléshez; könyökvédők súlyemeléshez; sípcsont- és vádlivédők súlyemeléshez; mászókötelek; edzőkötelek;

fitnesz kötelek; húzódzkodó keretek; futópadok; kettlebell súlyok; medicinlabdák; súlylabdák; edző- fitnesz- és

ügyességi labdák; evezőgépek; szobakerékpárok; hasizomerősítő matracok; hasizomerősítő kerekek; edzőgép

matracok; stabilitás labdák; reflexlabdák nem orvosi használatra; egyensúly labdák; plyometrikus dobozok;

tornagyűrűk; elektromos izomstimuláló övek izomerősítéshez; bokasúlyok; csuklósúlyok; súlyemelő kesztyűk;

edzőkesztyűk; fitnesz kesztyűk; edzőszalagok; ajtókhoz vagy tárgyakhoz rögzített hevederek és szalagok fitnesz

gyakorlatokhoz; fitnesz szalagok; erősítő gumikötél; gumiszalagok; bólyák gyorsasági és ügyességi edzésekhez;

koordinációs létrák; akadályok akadályedzésekhez és akadályversenyekhez, nevezetesen: gátak gátfutáshoz és

akadályfutáshoz; rudak ügyességi feladatokhoz; grappling kesztyűk; rugópárnák küzdősportokhoz; karvédők

atlétikai használatra; csuklóvédők atlétikai használatra; alkarvédők atlétikai használatra; vádlivédők atlétikai

használatra; sípcsont- és lábfejvédők atlétikai használatra; atlétikai versenyeken használt dárdák;

 sportfelszerelésekhez speciálisan kialakított táskák.

 ( 111 )  229.996

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00751

 ( 220 )  2019.03.08.

 ( 732 )  Zala Brill Kft., Pécel (HU)

 ( 740 )  Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szépséglabor

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

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

 csiszolószerek.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

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

 berendezések.

 ( 111 )  229.997

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01602

 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  Spartan Race, Inc., Boston, Massachusetts (US)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; sportruházat; fejfedők; sapkák; pulóverek; dzsekik; sálak; fehérneműk; mellények;

 sportnadrágok; sportingek; pólók; fürdőruhák; sportcipők; lábbelik; kalapáruk.

 ( 111 )  229.998

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01604

 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  Morvaközi Krisztián, Szeged (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálék-kiegészítők emberek számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; antioxidáns tartalmú

 étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  229.999

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01611

 ( 220 )  2019.05.21.

 ( 732 )  Barabás Dávid, Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 vendéglátás.

 ( 111 )  230.000

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01785

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  Németh Nóra, Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); étterem, kávézó, bár, szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  230.001

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00619

 ( 220 )  2019.02.27.

 ( 732 )  Scitec International S.á r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  COLLAWHEY

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein

étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrendkiegészítők;

táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrendkiegészítők, táplálék-kiegészítők,

tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat

és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, étrendkiegészítők; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy

ásványianyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított

élelmiszerek; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy

tabletta formájában; testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszerkiegészítők, étrend-kiegészítők

por, kapszula vagy tabletta formájában; izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; proteint tartalmazó élelmiszerek; aminosavakat

tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; vitamin és ásványi anyag

kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi

táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi készítmények és anyagok, nem

gyógyászati célokra; étrend-kiegészítők karnitinből; karnitin alapú élelmiszerek; glükózamin étrend-kiegészítők;

kreatin étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrend-kiegészítők, élelmiszerek; kondroitin étrend-kiegészítők;

kondroitin alapú élelmiszerek; protein és/vagy kreatin és/vagy karnitin és/vagy vitamin és/vagy ásványi anyagok

és/vagy kondroitin és/vagy glükózamin és/vagy aminosavak alapú élelmiszerek sportolók számára, nem

gyógyászati használatra; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi

anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; proteint

és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy

glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint

és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra;

súlyszabályozó élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra;

testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában nem

gyógyászati használatra; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú

 italok; proteincsipszek mint étrend-kiegészítők.

 29    Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek;

fehérje alapú élelmiszerek; proteint és/vagy kreatint, és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú

 italok.

 30    Kakaó és kávépótló szerek; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas protein tartalmú gabonaszeletek;

palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított csokoládészeletek; sportszelet;

szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát alapú élelmiszer; glükóz étkezési használatra; tejturmix

 alapok (ízesítőszerek/aromák).

 32    Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); tejsavó alapú italok;

proteint és/vagy kreatint és/vagy aminosavakat és/vagy karnitint tartalmazó italok; vitamintartalmú italok;

proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok

(nem gyógyászati használatra); azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok; izotóniás

 italok (nem gyógyászati használatra).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási

szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;
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hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export

ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; konzultáció személyzeti kérdésekben;

kommunikáció átírása (irodai funkciók); közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói

szolgáltatások (kereskedelmi támogatás); költségelemzés; pay per click (ppc) hirdetés; piackutatás; rádiós

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

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámozás; reklámszövegek

publikálása; reklámszövegek írása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs

szolgáltatások; számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók

számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint

reklámozás a következőkre vonatkozóan: emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

tápértékkel rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy

vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők, proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy

vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat

tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők

por, kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

étrendkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, proteinalapú

étrend-kiegészítők, aminosavakból álló élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, vitamin- és

ásványianyag-alapú kiegészítők, vitaminok és vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrendkiegészítők,

vitaminkészítmények élelmiszerkiegészítők formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi

élelmiszerkiegészítők, karnitinalapú étrend-kiegészítők, glükózalapú étrend-kiegészítők, glükózamin alapú

étrend-kiegészítők, kondroitin készítmények, kondroitin alapú étrend-kiegészítők, kreatin alapú

étrend-kiegésztők, sportolóknak szánt protein és/vagy kreatin és/vagy karnitin és/vagy vitamin és/vagy ásványi

anyag és/vagy kondroitin és/vagy glükózamin és/vagy aminosav alapú élelmiszerek, nem gyógyászati

használatra, élelmiszerek, melyek proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi

anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmaznak, protein-, kreatin-,

karnitin-, vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú élelmiszerek, proteint

és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek,

proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint

és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra, súlyszabályozó élelmiszerkészítmények por, kapszula vagy

tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por,

kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények

por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, tej és tejtermékek, tejsavó, proteines tej,

szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra, proteinalapú élelmiszerek proteint és/vagy kreatin

és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek, szénhidrát alapú élelmiszerek,

italok, melyek proteint és/vagy kreatint és/vagy aminosavakat és/vagy karnitint tartalmaznak; vitaminokat

tartalmazó italok, proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú italok, energiaitalok, koffeint tartalmazó

energiaitalok, energiaitalok (nem gyógyászati használatra), azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek,

 izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok (nem gyógyászati használatra).
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 ( 111 )  230.002

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01270

 ( 220 )  2019.04.15.

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SL)

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

 ( 541 )  SILBESAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  230.003

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01272

 ( 220 )  2019.04.17.

 ( 732 )  Sol LLC, Wilmington (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MERAKI

 ( 511 )  18    Poggyász; univerzális hordtáskák; táskák; utazótáskák; válltáskák; retikülök; hátizsákok;sporttáskák;

 pénztárcák; érme tartó pénztárca.

 25    Ingek; pólók; melegítő felsők, nadrágok; cicanadrágok; rövidnadrágok; szoknyák; tunikák; kötött

mellények, ruhák; szvetterek; pulóverek; tornaruhák; sálak; dzsekik és kabátok; esőkabátok; divat fejszalagok és

 kalapáruk; fehérneműk; zoknik; kesztyűk és harisnyaáruk.

 ( 111 )  230.004

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01600

 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  GEM HOME KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Judákné Dr. Baranyi Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Evőeszközök.

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

 villák kivételével.

 ( 111 )  230.005

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01430

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  Vitapress Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes teaízű italok; ásványvizek;

 energiaitalok; gyümölcslevek; limonádék; szénsavas vizek; üdítőitalok.

 ( 111 )  230.006

 ( 151 )  2019.12.13.
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 ( 210 )  M 19 01442

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  Tornyos

 ( 511 )   33    Alkoholos italok (sörök kivételével); gyümölcstartalmú alkoholos italok.

 ( 111 )  230.007

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01443

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mudra Judit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; asztali vizek, ásványvizek és szénsavas vizek; szódavíz, szódavizek, vizek,

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  230.009

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01740

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Zadravecz Zsolt, Borota (HU)

 ( 740 )  dr. Ivanicsné dr. Simon Judit, Kiskunhalas

 ( 541 )  ZADRAVECZ FARM

 ( 511 )  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; növénytermesztés; növénytermesztéssel kapcsolatos

tanácsadás; mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások; mezőgazdasággal kapcsolatos szaktanácsadás;

mezőgazdasággal kapcsolatos földművelési tanácsadási szolgáltatások; mezőgazdasággal kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági tájékoztató szolgáltatások;

 mezőgazdasági tanácsadás.

 ( 111 )  230.011

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01124

 ( 220 )  2019.04.04.

 ( 732 )  MGV Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Biztonsági dobozok, trezorok nem fémből.

  36    Széfszolgáltatások.
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 ( 111 )  230.012

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01285

 ( 220 )  2019.04.18.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

 16    Katalógusok, kézikönyvek [útmutatók], naptárak, noteszok (1), noteszok (2), nyomtatott publikációk,

nyomtatványok, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, poszterek, prospektusok,

 scrapbook [családi albumok], újságok, szórólapok.

 35    Célzott marketing, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, értékesítési promóciós szolgáltatások,

hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák],

honlapforgalom optimalizálása, információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése, információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása,

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], kereskedelmi információs

ügynökségek, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi lobbizási szolgáltatások, kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások, kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése, keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából,

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, közönségszolgálati szolgáltatások,

közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing szoftverkiadás keretében, marketing

szolgáltatások, médiakapcsolati szolgáltatások, nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása,

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető

csengőhangokhoz, online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez, online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], Pay Per Click(PPC) hirdetés,

reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése, reklámcélú forgatókönyvírás, reklámeszközök tervezése és formatervezése, reklámfilmek

készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás, reklámlevél szolgáltatás, reklámszövegek írása, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés,

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, statisztikák összeállítása, számítógépes fájlkezelés, adatkezelés,

szövegszerkesztés, szponzorok felkutatása, termékminták, áruminták terjesztése, tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból, vállalati kommunikáció, szolgáltatások, webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra, piackutatás,

 szabadtéri reklámozás, hirdetés, televíziós reklámozás.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás], elektronikus

levelezés, e-mail, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz, hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz, internetes fórumok biztosítása, közösségi hálózatok fórumai [chat szobák], üdvözlőkártyák

 továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés], bálok szervezése, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása, fotóriportok készítése, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és

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

szervezése, nem reklámcélú szövegek publikálása, nyereményjátékok működtetése, online, nem letölthető videók

biztosítása, riporteri szolgáltatások, szórakoztatási szolgáltatások, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

 lebonyolítása, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, videorögzítés.

 ( 111 )  230.014
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 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01287

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GipsyRom TV

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,

 reklámcélú,terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós

közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció

biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok

közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshop műsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós

információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok

közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók

működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízió képernyőn megjelenő szöveg továbbítása,

átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós szolgáltatások;

internetes audio streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes videó streaming

(egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming (egyidejű vagy azonnali

adatfolyam); adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a

számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); video-on-demand szolgáltatások; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videóközvetítés távközlés

útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;

telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek (felhasználók) számára;

 távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio-

és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok

formájában; szórakoztatási célú játékszolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós

hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató

szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő

szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
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szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

 mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 111 )  230.015

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01118

 ( 220 )  2019.04.03.

 ( 732 )  Yasmine Rabah, Beirut (LB)

 ( 300 )  188166 2018.10.04. LB

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÉTOILE FILANTE

 ( 511 ) 3    Illatszerek; illatanyagok; parfüm; kölni; szobai illatosító készítmények; illóolajok; levegőillatosító

készítmények; szappanok; illatosított szappanok; samponok; tusfürdők; fürdőgélek; dezodorok személyes

 használatra; illatos testápolók és testápolótejek; illatos testkrémek.

 ( 111 )  230.016

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01288

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Drom TV

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,

 reklámcélú,terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós

közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció

biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok

közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshop műsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós

információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok

közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók

működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízió képernyőn megjelenő szöveg továbbítása,

átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós szolgáltatások;

internetes audio streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes videó streaming

(egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming (egyidejű vagy azonnali

adatfolyam); adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a

számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); video-on-demand szolgáltatások; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videóközvetítés távközlés
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útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;

telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek (felhasználók) számára;

 távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio-

és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok

formájában; szórakoztatási célú játékszolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós

hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató

szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő

szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;

szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

 mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 111 )  230.017

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 18 03102

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  Bicskey Ervin Dávid, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

 ( 541 )  EPIC BURGER

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); hamburgerező; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; snack bárok; kantinok;

 büfék; étkezdék; kávéházak; bár szolgáltatások; hidegkonyhai szolgáltatások; melegkonyhai szolgáltatások.

 ( 111 )  230.018

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00957

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Hofstädter Gábor, Üröm (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

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

 37    Építkezés; építőipari munkák során végzett javítások, forgalmazott nyílászárók garanciális javításai,

 beszerelése, cseréje.

 ( 111 )  230.019

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00945

 ( 220 )  2019.03.21.
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 ( 732 )  Weboptim Rendszerház Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Elemzések, konverziónövelés; honlapforgalom optimalizálása; keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos

konzultáció; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; keresőmotoros marketing szolgáltatások;

keresőoptimalizálás; közösségi marketing; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés];

márkapozicionálási szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; online weblapok

népszerűsítése, reklámozása és marketingje; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piacbefolyásolás terén végzett kutatás

és elemzés; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási szolgáltatások

vállalati és márkaarculat létrehozásához; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti elemzési,

 kutatás és információs szolgáltatások; videofelvételek készítése reklámcélokra.

 ( 111 )  230.020

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00062

 ( 220 )  2019.01.14.

 ( 732 )  Kovács Alfréd, Vác (HU)

 ( 541 )  Blende fotóstúdió

 ( 511 )  16    Fényképek (nyomtatott); albumok; könyvek; papírból készült tasakok-fényképtartók; papírból vagy

vászonból készült fotónyomatok keretezve vagy anélkül; grafikai nyomatok; reprodukciók; grafikus ábrázolás;

hirdetőtáblák; katalógusok; képek; naptárak; noteszok; öntapadó címkék; plakátok; poszterek; fényképes

 mágnesek; transparensek; üdvözlőlapok; motívumos paspartúrák; fotókártyák.

  41    Fényképészet, fotószolgáltatás, szórakoztatás, kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  230.021

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01119

 ( 220 )  2019.04.04.

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

 ( 541 )  PANANGIN SPORT

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

 számára.

 ( 111 )  230.022

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00939

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Tari Ádám, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidánsok; étkezést helyettesítő,

táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; főleg

ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3168



táplálékkiegészítők; protein étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; vegyes

 vitaminkészítmények; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában.

 41    Fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesz órák vezetése; fitneszedzéssel kapcsolatos információk

biztosítása honlapokon; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; fitnesszel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások biztosítása; fitnesztréninggel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása online portálon

keresztül; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek

oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez; oktató jellegű

egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; sport- és fitneszszolgáltatások; sporttevékenységek;

sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások;

 személyi edzői szolgáltatások; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; életmód tanácsadás (képzés); táplálkozási és étrendi

 tanácsadás; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  230.023

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00958

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  U-4 Reklámiroda Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiállítások szervezése kereskedelmi céllal; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; munkahelyi és személyi biztonságot bemutató kiállítások

 szervezése; otthoni és munkahelyi, egészséges és biztonságos környezetet bemutató kiállítások szervezése.

 ( 111 )  230.024

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00951

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  K&H pontNeked

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  230.026

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01978

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH1

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.027

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01979

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3169



 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH3

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.028

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01980

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH4

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.029

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01981

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH5

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.030

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01982

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH6

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.031

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01983

 ( 220 )  2017.06.19.
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 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH7

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.032

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01984

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH8

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.033

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01985

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH9

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.034

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01987

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH2

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.035

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 00364

 ( 220 )  2019.02.05.

 ( 732 )  Jenei Zoltán, Budapest (HU)
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 ( 541 )  HAIR DOCK

 ( 511 )   44    Szépségszalon és fodrászati szolgáltatások, fodrászszalonok.

 ( 111 )  230.036

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01438

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  Tollas Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; gyártáshoz kapcsolódó üzleti

tanácsadó szolgáltatások; értékesítési technikákkal és értékesítési programokkal kapcsolatos konzultáció; ipari

vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi társaság szervezésével vagy

irányításával kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi vállalatoknak nyújtott, üzleti ügyeik bonyolításával

kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások;

kereskedelmi ügyletek, tranzakciók előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

koncepciók kidolgozása üzleti gazdaságtanhoz; kereskedelmi üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és

információnyújtás; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; menedzsment

tanácsadás; minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; piaci

beszámolók, jelentések készítése; professzionális konzultációs szolgáltatások üzletvezetéssel kapcsolatban;

segítségnyújtás üzletszervezéshez; segítségnyújtás üzletvezetéshez; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti

tanácsadás; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; termékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti tanácsadási

szolgáltatások; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; üzleti

dokumentumkezeléssel kapcsolatos konzultáció; üzleti elemzéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási

szolgáltatások és konzultáció; üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti kockázatkezeléshez

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultáció, a szállítás és kézbesítés területén; üzleti menedzsment

tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban; üzleti stratégiai konzultáció; üzleti

szaktanácsadás cégek számára; üzleti szervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti tervezéssel

kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzletszervezési és működtetési tanácsadás;

üzletszervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzletszerzési

szaktanácsadás; üzlettervezési konzultáció; üzletvezetési tanácsadás ipari vállalatoknak; üzletvezetési és

vállalatszervezési konzultáció; üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

üzletviteli tanácsadási szolgáltatások az információs technológiák terén; marketing segítségnyújtás; marketing

tanácsadás; marketing információk; promóciós marketing; marketing előrejelzés; pénzügyi marketing; marketing

szolgáltatások; marketingtervek elkészítése; marketing tanulmányok készítése; marketing konzultációs

szolgáltatások; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing promóciós rendezvények

szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklám- és marketing szolgáltatások

 kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva.

 41    Könyvkiadás; folyóiratok kiadása; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; coaching

(tréning); konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

szórakoztatás; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;

csapatépítés (oktatás); oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek

szervezése; üzleti képzés; személyzeti képzés; folyamatos képzés; képzés szervezése; gyakorlati képzés; képzések

tartása; képzések szervezése; szakoktatás, szakmai képzés; személyi coaching [képzés]; képzés és oktatás;

képzési tanfolyamok biztosítása; üzleti képzési szolgáltatások; üzleti képzések szervezése; tanfolyamok, képzések

szervezése; üzlettel kapcsolatos képzési szolgáltatások; beszéddel kapcsolatos képzési szolgáltatások;
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beszédtechnikával kapcsolatos képzési szolgáltatások; tanácsadás képzésben és továbbképzésben; képzés a

kommunikációs technikák terén; képzés az üzleti készségek területén; képzés a kommunikációs technikákkal

kapcsolatban; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; képzési célú kiállítások, bemutatók

szervezése; írásos oktatóanyagok segítségével nyújtott képzések; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; vezetőség és személyzet

oktatásával és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; workshopok [képzés] szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; tanfolyamok a

reklámozáshoz, promócióhoz, marketinghez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén;

televíziós szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós vetélkedők készítése; szórakoztató televíziós

 műsorok készítése.

 ( 111 )  230.039

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01774

 ( 220 )  2019.06.05.

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

 ( 541 )  EL NINO

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  230.040

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01437

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 )  SILENTON

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

eszenciaolajok; nem gyógyhatású kozmetikumok, eszenciaolajok; aromatikus anyagok [esszencia olajok];

balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények;

fürdősók nem gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok,

oldatok; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniai célokra;

masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem

gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; samponok; tisztító tejek kozmetikai

 használatra.

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; gombaölő szerek (fungicidek),

gyomirtó szerek (herbicidek); egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vitamin és ásványi anyag

kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölő szerek;

bőrkeményedés és aranyér elleni készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra

kialakított diabetikus élelmiszerek; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták;

vitaminos gumicukorkák; folyékony vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok;

étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények;

gyógynövénykivonatok; immunerősítők; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra;

izzadás és lábizzadás elleni szerek; ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra;

vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; rágógumi egészségügyi használatra; szirupok

gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; gyógynövény-, ásványi anyag- és

vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat, koncentrátumokat,
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hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális gyógyászati célra

 szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

vagy állatok részére; alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási

szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

fizioterápia, fizikoterápia; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; masszázs; optikusok szolgáltatásai;

orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési

szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok;

 távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  230.041

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01439

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  EMC Hungária Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  MASTERCHEM

 ( 511 ) 1    Ipari folyamatokban használt vegyi tisztítóanyagok; kőolajból származó vegyi termékek; kőolajból

származtatott vegyi termékek; korrózió megakadályozására használt vegyi adalékok fűtőanyagokhoz; korrózió

megelőzésére szolgáló vegyi anyagok; nyomdaiparban használt vegyi anyagok; oldószerként használt vegyipari

készítmények; vegyi anyagok betontisztításhoz; vegyi készítmények élelmiszeripari használatra; vegyi

készítmények ipari felhasználásra; vegyi készítmények korrózió meggátlására; vegyi készítmények lerakódások

eltávolítására fémekről; vegyi készítmények víz kezeléséhez; vegyi készítmények víz semlegesítéséhez; vegyi

készítmények zsírfogók elzsírosodásának megakadályozására; vegyi segédanyagok a papíripar számára; vegyi

segédanyagok ipari használatra; vegyi segédanyagok mezőgazdasági használatra; vegyi tisztítóanyagok ipari

 gyártási folyamatokhoz; vízkezelő vegyi anyagok; zsíreltávolító vegyi anyagok ipari gyártási folyamatokhoz.

 ( 111 )  230.042

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01617

 ( 220 )  2019.05.21.

 ( 732 )  SL Media Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SL LASER - A GYÓGYÍTÁS JÖVŐJE

 ( 511 )   10    Elektromos akupunktúrás eszközök; gyógyászati készülékek és eszközök; lézerek orvosi célokra.

  11    Egészségügyi készülékek és berendezések.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; célzott marketing; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások;

gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi

vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások; reklámkommunikációs stratégiára

 vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; csillapító kezelés; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi szolgáltatások; plasztikai sebészet; kozmetikai és plasztikai sebészet;

 szépségszalonok; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  230.043

 ( 151 )  2019.12.14.
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 ( 210 )  M 19 01433

 ( 220 )  2019.05.02.

 ( 732 )  Leányvári Krisztina, Siófok (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

 szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  230.044

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01615

 ( 220 )  2019.05.21.

 ( 732 )  Solun Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Na'Pasta

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

 ( 111 )  230.045

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 00797

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom

optimalizálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; szabadtéri reklámozás,

hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); televíziós reklámozás; üzleti tájékoztatás, információnyújtás;

 üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 39    Árusító automaták feltöltése; autóbuszok működtetése; autókölcsönzés; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás

utazással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; légi

szállítás; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérbeadása; poggyász raktározás; raktárak bérbeadása;

 sofőrszolgáltatás; utazás és utasok szállítása (1); utazás és utasok szállítása (2).

 ( 111 )  230.046

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01104

 ( 220 )  2019.04.02.
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 ( 732 )  Lupamax Food Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.047

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01616

 ( 220 )  2019.05.21.

 ( 732 )  Solun Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Monk's Bistrot

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

 ( 111 )  230.048

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01776

 ( 220 )  2019.06.05.

 ( 732 )  Herbkó Olga, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zöld Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pizza.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  230.049

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01434

 ( 220 )  2019.05.02.

 ( 732 )  Thomas Menner 1701 Alapítvány, Pannonhalma (HU)

 ( 541 )  Luther Sör

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  230.050

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01435

 ( 220 )  2019.05.02.

 ( 732 )  Thomas Menner 1701 Alapítvány, Pannonhalma (HU)

 ( 541 )  Kálvin Sör

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  230.051

 ( 151 )  2019.12.14.
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 ( 210 )  M 19 01578

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ELINIX

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra, nevezetesen probiotikumok; étrend-kiegészítők; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  230.053

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01726

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszki Dea, Budapest

 ( 541 )  576 KByte

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; információtechnológia és audiovizuális berendezések; multimédia berendezések és

 műszerek; számítógépek és számítógépes hardverek.

 28    Folyadékkristályos kijelzővel rendelkező elektronikus szórakoztató berendezések; játékkonzolok;

 játékvezérlők számítógépekhez.

 35    Informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi

szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel

kapcsolatban; hűség- és ösztönző programok működtetése; weboldalakon biztosított felületek termékek és

szolgáltatások reklámozására; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése;

 kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése.

 ( 111 )  230.054

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01718

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Gáll Tünde Éva, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  HIH Hand In Hand

 ( 511 )   40    Ékszerek öntése; ékszerkészítés.

 ( 111 )  230.055

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01548

 ( 220 )  2019.05.13.

 ( 732 )  Csányi Tamara, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Kozmetikai arckezelés; kozmetikai testkezelés; arc és testmasszázs; kozmetikai tanácsadás; szépségszalon;

 smink készítés.

 ( 111 )  230.056

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01716

 ( 220 )  2019.05.29.
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 ( 732 )  Ihász Róbert, Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Beléptető rendszerek felszerelése, üzembe helyezése; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és

javítása; biztonsági berendezések karbantartása és javítása; biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági

rendszerek karbantartásával kapcsolatos információs szolgáltatások; biztonsági rendszerek üzembe helyezése;

biztonsági rendszerek üzembe helyezésével kapcsolatos információs szolgáltatások; lakóhelyi biztonsági

berendezések üzembe helyezése; védelmi és biztonsági berendezések üzembe helyezése; védelmi és biztonsági

 berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás.

 ( 111 )  230.057

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01895

 ( 220 )  2019.06.17.

 ( 732 )  Hóbor József, Raposka (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Bor alapú aperitifek; bor alapú italok; borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok; édes borok.

 ( 111 )  230.058

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 00723

 ( 220 )  2019.03.07.

 ( 732 )  KWS SAAT SE, Einbeck (DE)

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

 ( 541 )  PLUS4GRAIN

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, vetőmagok; vegyszerekkel kezelt és/vagy ellátott

mezőgazdasági vetőmagok; gabonák; kukorica; élőállatok; friss gyümölcsök és zöldségek; palánták és magvak;

 természetes növények és virágok; táplálékok és takarmányok állatoknak (1).

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftver

mint szolgáltatás [SaaS]; infrastruktúra mint szolgáltatás [laaS]; platform-mint-szolgáltatás [PAAS];

információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások; mezőgazdasági kutatás;

műszaki tanácsadás adatfeldolgozással kapcsolatban; műszaki tanácsadás mezőgazdaság, kertészet és erdészet

 területén.

 44    Orvosi és állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai kezelés és szépségápolás emberek vagy állatok számára;

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; mezőgazdasági tanácsadás; mezőgazdasági tanácsadás és

információszolgáltatás növénytermesztéssel, magvak használatával, trágyázással és növényvédelemmel

kapcsolatban; állatok etetéséhez kapcsolódó tanácsadás; földművelési tanácsadási szolgáltatások a mezőgazdaság

területén; mezőgazdasági tájékoztatás növénytermesztéssel, trágyázással és a növények védelmével kapcsolatban;

mezőgazdasági tanácsadás a mezőgazdasági termelés éghajlati és környezeti megfelelőségével kapcsolatban;

 mezőgazdasági tanácsadás a megújuló energiaforrások terén.

 ( 111 )  230.060
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 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 210 )  M 19 01747

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  230.061

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 210 )  M 19 01750

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Hetednapi Adventista Egyház, Pécel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  230.062

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 210 )  M 19 01577

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LINDUO

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra, nevezetesen probiotikumok; étrend-kiegészítők; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  230.063

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 210 )  M 19 01749

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  230.064

 ( 151 )  2019.12.17.

 ( 210 )  M 19 00953

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  MOKAS a.s., Záhorce (SK)

 ( 740 )  Balogh-B.Szabó-Jean-Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos gyomorkeserűk; aperitifek; borok; előre kikevert szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok;

 szeszes italok, likőrök.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.065

 ( 151 )  2019.12.17.

 ( 210 )  M 18 03793

 ( 220 )  2018.12.19.

 ( 732 )  Bogdán István, Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító standok

bérbeadása; árverési szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések;

gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgaltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom

optimalizálása; ideiglenes üzleti menedzsment; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

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

kereskedelmi kozvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik

fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti

galériák által kínált műtárgyakhoz; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti

kérdésekben; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs strategiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások;

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

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
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reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti

tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri

reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése;

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

 célokra.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; coaching

[tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub

szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

forgatókönyvírás; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése;

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

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok

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

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás;

partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízió műsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési

célokra; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; videorögzítés; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; beltéri

dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); csomagolástervezés; divattervezés; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energiatakarékossági tanácsadás; felhőalapú

számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; hálózati

kiszolgálók [webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés;

kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási

és fejlesztési szolgáltatások; műalkotások hitelesítése; platform-mint-szolgáltatás (PaaS); stíldíszítés [ipari
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formatervezés]; szakszövegek írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes

biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete

jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek

felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

 weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  230.066

 ( 151 )  2019.12.17.

 ( 210 )  M 19 01195

 ( 220 )  2019.04.10.

 ( 732 )  "Magyar Termék" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József egyéni szabadalmi ügyvivő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogkrémek; illatszer készítmények; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai

szerek állatok számára; mosodai készítmények; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem

gyógyászati használatra; szappan; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási

 célokra; vegytisztító készítmények.

 29    Baromfi, nem élő; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; csemegekukorica, feldolgozott;

csemegeuborka; disznóhús; disznózsír; étkezési olajok; földimogyoró, elkészítve; gomba, tartósított;

gyümölcsbefőttek; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek;

húskivonatok; húsok; hús, tartósított; kolbász; lekvárok [citrusfélékből]; levesek; magvak, elkészítve; margarin;

mazsola; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; olívaolaj, étkezési; paradicsomlé főzéshez;

paradicsompüré; préselt gyümölcspép; repceolaj, étkezési; rizstej; sajtok; savanyúságok; sonka; sózott hal; sózott

hús; sültburgonya, chips; tej; tejtermékek; tofu; tojások; tonhal [nem élő]; vadhús; vaj; zöldségek, főtt; zöldségek,

 tartósított; zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zselék; zsírok, étkezési.

 30    Cukor; csokoládé; ecet; édességek karácsonyfák díszítéséhez; élesztő; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;

fagylaltok és jégkrémek; fűszerek, ízesítők; gabonakészítmények; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz

étkezési használatra; húslé, mártás, szaft; húsos piték; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek

süteményekhez [kivéve illóolajok]; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó; kakaóalapú italok; kamillaalapú

italok; kávé; kávé alapú italok; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó;

kovász; liszt; lisztből készült tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; marcipán;

metélttészta-alapú készételek; méz; mustár; müzli; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pizza; pótkávé;

 rágógumi; rizs; salátaöntetek; sütőpor; szendvicsek; tea; természetes édesítőszerek; zab alapú ételek.

 31    Cukornád; cserjék; élőállatok; fák [növények]; friss gyümölcsök; friss kerti gyógynövények; friss

zöldségek; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; kagylók, élő; kakaóbab,

nyers; karácsonyfák; kezeletlen fűrészáru; komló; koszorúk élő virágokból; kukorica; kutyaeledelek [kekszfélék];

liszt állatoknak; madáreledelek; magvak; magvak [gabona]; növények; nyers faanyag, fűrészáru; palánták;

rózsatövek; szalma alom; szalma [takarmány]; szemes gabona, feldolgozatlan; széna; tenyészállat-állomány;

 termékek állatok hizlalására; természetes gyep; tojások keltetéshez [megtermékenyített]; virágok.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyümölcslevek; izotóniás italok;
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készítmények italokhoz; komlókivonatok sör előállításához; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok];

pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörök; szénsavas víz; szódavíz; szőlőmust; szörpök

 italokhoz; üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

  42    Mérnöki munkák és szolgáltatások; minőségellenőrzés.

 ( 111 )  230.068

 ( 151 )  2019.12.17.

 ( 210 )  M 19 01541

 ( 220 )  2019.05.12.

 ( 732 )  Duckademy Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Képzés és oktatás.

 ( 111 )  230.069

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01152

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  QUINVEST Vagyonkezelő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Valovits Viktória, Budapest

 ( 541 )  Biergonc

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; sörpárlat.

 ( 111 )  230.070

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01310

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  230.071

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01148

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Waterfront City

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

  36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
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 ( 111 )  230.072

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01308

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  230.073

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01147

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Waterfront City - Igazán otthon

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

  36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  230.074

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01307

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  230.075

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01727

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Aradszki Dea, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; információtechnológia és audiovizuális berendezések; multimédia berendezések és

 műszerek; számítógépek és számítógépes hardverek.

 28    Folyadékkristályos kijelzővel rendelkező elektronikus szórakoztató berendezések; játékkonzolok;

 játékvezérlők számítógépekhez.

 35    Informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi

szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel

kapcsolatban; hűség- és ösztönző programok működtetése; weboldalakon biztosított felületek termékek és

szolgáltatások reklámozására; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése;

 kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése.

 ( 111 )  230.076

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 00503

 ( 220 )  2019.02.18.

 ( 732 )  Katona Bálint László, Miske (HU)

 ( 740 )  dr. Pókai Krisztina Erzsébet, Szekszárd

 ( 541 )  GORDIUS NYÍLÁSZÁRÓ

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

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

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

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

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.

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

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

 csövek és tömlők, nem fémből.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 37    Épületszigetelés; állványozás; építés; kőműves munkák; külső és belső festés; tetőfedő munkák; vakolás

 [vakolási munkák]; épületszigetelés, épülettömítés.

 ( 111 )  230.077

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 00502

 ( 220 )  2019.02.18.

 ( 732 )  Katona Bálint László, Miske (HU)

 ( 740 )  dr. Pókai Krisztina Erzsébet, Szekszárd

 ( 541 )  HŐ-SZIG-ÁR

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

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

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

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

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

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

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

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

 csövek és tömlők, nem fémből.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 37    Épületszigetelés; állványozás; építés; kőműves munkák; külső és belső festés; tetőfedő munkák; vakolás

 [vakolási munkák]; épületszigetelés, épülettömítés.

 ( 111 )  230.078

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 00738

 ( 220 )  2019.03.07.

 ( 732 )  Hadas Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mórotz Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JÖN A BABA

 ( 511 )   41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  230.079

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01446

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  President Hotel Ingatlanfejlesztő és Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  230.080

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01728

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  KOMETA 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  Kométa útravaló minden generációnak

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

A rovat 207 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 113.623

 ( 210 ) M 70 03338

 ( 180 ) 2019.04.08.

 ( 111 ) 120.163

 ( 210 ) M 78 00495

 ( 180 ) 2019.03.04.

 ( 111 ) 120.164

 ( 210 ) M 78 00496

 ( 180 ) 2019.03.05.

 ( 111 ) 120.927

 ( 210 ) M 78 01838

 ( 180 ) 2019.04.30.

 ( 111 ) 120.939

 ( 210 ) M 78 01810

 ( 180 ) 2019.03.18.

 ( 111 ) 120.942

 ( 210 ) M 78 01821

 ( 180 ) 2019.03.18.

 ( 111 ) 121.038

 ( 210 ) M 78 01987

 ( 180 ) 2019.02.13.

 ( 111 ) 121.173

 ( 210 ) M 79 00145

 ( 180 ) 2019.02.11.

 ( 111 ) 121.212

 ( 210 ) M 79 00262

 ( 180 ) 2019.04.13.

 ( 111 ) 121.243

 ( 210 ) M 79 00310

 ( 180 ) 2019.04.01.

 ( 111 ) 121.322

 ( 210 ) M 79 00472

 ( 180 ) 2019.04.15.

 ( 111 ) 121.339

 ( 210 ) M 79 00162
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 ( 180 ) 2019.02.08.

 ( 111 ) 121.343

 ( 210 ) M 79 00508

 ( 180 ) 2019.04.29.

 ( 111 ) 121.344

 ( 210 ) M 79 00509

 ( 180 ) 2019.04.29.

 ( 111 ) 121.398

 ( 210 ) M 79 00606

 ( 180 ) 2019.04.14.

 ( 111 ) 121.456

 ( 210 ) M 79 00731

 ( 180 ) 2019.04.30.

 ( 111 ) 121.483

 ( 210 ) M 79 00161

 ( 180 ) 2019.02.08.

 ( 111 ) 121.659

 ( 210 ) M 89 01333

 ( 180 ) 2019.03.21.

 ( 111 ) 121.662

 ( 210 ) M 79 00407

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 121.681

 ( 210 ) M 79 00479

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 121.689

 ( 210 ) M 79 00544

 ( 180 ) 2019.04.20.

 ( 111 ) 121.690

 ( 210 ) M 79 00545

 ( 180 ) 2019.04.20.

 ( 111 ) 121.706

 ( 210 ) M 79 00126

 ( 180 ) 2019.02.05.

 ( 111 ) 121.736

 ( 210 ) M 79 00336

 ( 180 ) 2019.03.12.

 ( 111 ) 121.739
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 ( 210 ) M 79 00359

 ( 180 ) 2019.03.19.

 ( 111 ) 121.835

 ( 210 ) M 79 00505

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 121.847

 ( 210 ) M 79 00539

 ( 180 ) 2019.04.19.

 ( 111 ) 128.182

 ( 210 ) M 89 00328

 ( 180 ) 2019.02.01.

 ( 111 ) 128.183

 ( 210 ) M 89 00329

 ( 180 ) 2019.02.01.

 ( 111 ) 128.193

 ( 210 ) M 89 00422

 ( 180 ) 2019.02.13.

 ( 111 ) 128.194

 ( 210 ) M 89 00442

 ( 180 ) 2019.02.14.

 ( 111 ) 128.200

 ( 210 ) M 89 00459

 ( 180 ) 2019.02.16.

 ( 111 ) 128.204

 ( 210 ) M 89 00509

 ( 180 ) 2019.02.22.

 ( 111 ) 128.213

 ( 210 ) M 89 00537

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 128.252

 ( 210 ) M 89 00431

 ( 180 ) 2019.02.14.

 ( 111 ) 128.265

 ( 210 ) M 89 00503

 ( 180 ) 2019.02.22.

 ( 111 ) 128.304

 ( 210 ) M 89 00702

 ( 180 ) 2019.03.16.
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 ( 111 ) 128.324

 ( 210 ) M 89 00754

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 128.328

 ( 210 ) M 89 00764

 ( 180 ) 2019.03.24.

 ( 111 ) 128.331

 ( 210 ) M 89 00772

 ( 180 ) 2019.03.28.

 ( 111 ) 128.338

 ( 210 ) M 89 00826

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 128.340

 ( 210 ) M 89 00828

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 128.341

 ( 210 ) M 89 00829

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 128.342

 ( 210 ) M 89 00830

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 128.357

 ( 210 ) M 89 00569

 ( 180 ) 2019.03.01.

 ( 111 ) 128.358

 ( 210 ) M 89 00570

 ( 180 ) 2019.03.01.

 ( 111 ) 128.382

 ( 210 ) M 89 00747

 ( 180 ) 2019.03.22.

 ( 111 ) 128.440

 ( 210 ) M 89 01007

 ( 180 ) 2019.04.18.

 ( 111 ) 128.447

 ( 210 ) M 89 01050

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 128.470

 ( 210 ) M 89 00969

 ( 180 ) 2019.04.14.
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 ( 111 ) 128.472

 ( 210 ) M 89 00982

 ( 180 ) 2019.04.17.

 ( 111 ) 128.475

 ( 210 ) M 89 01020

 ( 180 ) 2019.04.20.

 ( 111 ) 128.485

 ( 210 ) M 89 01053

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 128.486

 ( 210 ) M 89 01057

 ( 180 ) 2019.04.28.

 ( 111 ) 140.013

 ( 210 ) M 89 00659

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 155.883

 ( 210 ) M 99 00768

 ( 180 ) 2019.02.18.

 ( 111 ) 157.327

 ( 210 ) M 99 00802

 ( 180 ) 2019.02.22.

 ( 111 ) 157.627

 ( 210 ) M 99 00958

 ( 180 ) 2019.03.01.

 ( 111 ) 158.029

 ( 210 ) M 99 01142

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 158.875

 ( 210 ) M 99 00992

 ( 180 ) 2019.03.03.

 ( 111 ) 158.880

 ( 210 ) M 99 00999

 ( 180 ) 2019.03.03.

 ( 111 ) 158.882

 ( 210 ) M 99 01002

 ( 180 ) 2019.03.03.

 ( 111 ) 158.890

 ( 210 ) M 99 01013
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 ( 180 ) 2019.03.04.

 ( 111 ) 158.901

 ( 210 ) M 99 01549

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 158.913

 ( 210 ) M 99 01547

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 158.914

 ( 210 ) M 99 01546

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 158.934

 ( 210 ) M 99 01548

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 158.937

 ( 210 ) M 99 01804

 ( 180 ) 2019.04.15.

 ( 111 ) 158.938

 ( 210 ) M 99 01827

 ( 180 ) 2019.04.16.

 ( 111 ) 158.982

 ( 210 ) M 99 00457

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 158.987

 ( 210 ) M 99 00466

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 158.988

 ( 210 ) M 99 00469

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 158.989

 ( 210 ) M 99 00470

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 158.990

 ( 210 ) M 99 00468

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 158.991

 ( 210 ) M 99 00467

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 158.992
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 ( 210 ) M 99 00464

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 158.993

 ( 210 ) M 99 00463

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 158.994

 ( 210 ) M 99 00462

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 158.995

 ( 210 ) M 99 00461

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 158.996

 ( 210 ) M 99 00460

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 159.006

 ( 210 ) M 99 00495

 ( 180 ) 2019.02.03.

 ( 111 ) 159.013

 ( 210 ) M 99 00491

 ( 180 ) 2019.02.03.

 ( 111 ) 159.294

 ( 210 ) M 99 00452

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 159.352

 ( 210 ) M 99 01608

 ( 180 ) 2019.04.01.

 ( 111 ) 159.360

 ( 210 ) M 99 01582

 ( 180 ) 2019.04.01.

 ( 111 ) 159.380

 ( 210 ) M 99 01575

 ( 180 ) 2019.03.31.

 ( 111 ) 159.382

 ( 210 ) M 99 01577

 ( 180 ) 2019.03.31.

 ( 111 ) 159.429

 ( 210 ) M 99 01049

 ( 180 ) 2019.03.05.
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 ( 111 ) 159.498

 ( 210 ) M 99 00969

 ( 180 ) 2019.03.02.

 ( 111 ) 159.516

 ( 210 ) M 99 01001

 ( 180 ) 2019.03.03.

 ( 111 ) 159.614

 ( 210 ) M 99 01561

 ( 180 ) 2019.03.31.

 ( 111 ) 159.620

 ( 210 ) M 99 01562

 ( 180 ) 2019.03.31.

 ( 111 ) 159.649

 ( 210 ) M 99 01145

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 159.706

 ( 210 ) M 99 02026

 ( 180 ) 2019.04.29.

 ( 111 ) 159.707

 ( 210 ) M 99 01995

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 159.909

 ( 210 ) M 99 01072

 ( 180 ) 2019.03.08.

 ( 111 ) 159.911

 ( 210 ) M 99 01077

 ( 180 ) 2019.03.08.

 ( 111 ) 159.918

 ( 210 ) M 99 01091

 ( 180 ) 2019.03.08.

 ( 111 ) 159.920

 ( 210 ) M 99 01099

 ( 180 ) 2019.03.08.

 ( 111 ) 159.984

 ( 210 ) M 99 01054

 ( 180 ) 2019.03.05.

 ( 111 ) 159.991

 ( 210 ) M 99 01123

 ( 180 ) 2019.03.09.
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 ( 111 ) 159.992

 ( 210 ) M 99 01124

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 159.995

 ( 210 ) M 99 01127

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 160.004

 ( 210 ) M 99 01257

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 160.025

 ( 210 ) M 99 01609

 ( 180 ) 2019.04.01.

 ( 111 ) 160.036

 ( 210 ) M 99 01679

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 160.041

 ( 210 ) M 99 01676

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 160.049

 ( 210 ) M 99 01698

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 160.184

 ( 210 ) M 99 01767

 ( 180 ) 2019.04.13.

 ( 111 ) 160.188

 ( 210 ) M 99 01744

 ( 180 ) 2019.04.12.

 ( 111 ) 160.204

 ( 210 ) M 99 01714

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 160.208

 ( 210 ) M 99 01704

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 160.221

 ( 210 ) M 99 02027

 ( 180 ) 2019.04.29.

 ( 111 ) 160.225

 ( 210 ) M 99 02031
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 ( 180 ) 2019.04.29.

 ( 111 ) 160.235

 ( 210 ) M 99 02011

 ( 180 ) 2019.04.28.

 ( 111 ) 160.274

 ( 210 ) M 99 01109

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 160.276

 ( 210 ) M 99 01113

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 160.291

 ( 210 ) M 99 01136

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 160.299

 ( 210 ) M 99 01144

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 160.304

 ( 210 ) M 99 01163

 ( 180 ) 2019.03.11.

 ( 111 ) 160.315

 ( 210 ) M 99 01174

 ( 180 ) 2019.03.11.

 ( 111 ) 160.317

 ( 210 ) M 99 01177

 ( 180 ) 2019.03.11.

 ( 111 ) 160.326

 ( 210 ) M 99 01950

 ( 180 ) 2019.04.23.

 ( 111 ) 160.328

 ( 210 ) M 99 01955

 ( 180 ) 2019.04.23.

 ( 111 ) 160.329

 ( 210 ) M 99 01981

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 160.334

 ( 210 ) M 99 01975

 ( 180 ) 2019.04.26.

 ( 111 ) 160.335
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 ( 210 ) M 99 01973

 ( 180 ) 2019.04.26.

 ( 111 ) 160.342

 ( 210 ) M 99 01198

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 160.343

 ( 210 ) M 99 01201

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 160.344

 ( 210 ) M 99 01204

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 160.345

 ( 210 ) M 99 01205

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 160.346

 ( 210 ) M 99 01206

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 160.347

 ( 210 ) M 99 01207

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 160.350

 ( 210 ) M 99 01211

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 160.351

 ( 210 ) M 99 01212

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 160.357

 ( 210 ) M 99 01229

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 160.365

 ( 210 ) M 99 01242

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 160.366

 ( 210 ) M 99 01243

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 160.387

 ( 210 ) M 99 01992

 ( 180 ) 2019.04.27.
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 ( 111 ) 160.426

 ( 210 ) M 99 02116

 ( 180 ) 2019.04.30.

 ( 111 ) 160.462

 ( 210 ) M 99 01255

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 160.464

 ( 210 ) M 99 01262

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 160.465

 ( 210 ) M 99 01263

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 160.468

 ( 210 ) M 99 01273

 ( 180 ) 2019.03.18.

 ( 111 ) 160.469

 ( 210 ) M 99 01277

 ( 180 ) 2019.03.18.

 ( 111 ) 160.481

 ( 210 ) M 99 01291

 ( 180 ) 2019.03.18.

 ( 111 ) 160.482

 ( 210 ) M 99 01295

 ( 180 ) 2019.03.18.

 ( 111 ) 160.484

 ( 210 ) M 99 01297

 ( 180 ) 2019.03.18.

 ( 111 ) 160.547

 ( 210 ) M 99 01256

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 160.552

 ( 210 ) M 99 01314

 ( 180 ) 2019.03.19.

 ( 111 ) 160.570

 ( 210 ) M 99 01708

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 160.574

 ( 210 ) M 99 01274

 ( 180 ) 2019.03.18.
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 ( 111 ) 160.575

 ( 210 ) M 99 01275

 ( 180 ) 2019.03.18.

 ( 111 ) 160.580

 ( 210 ) M 99 01337

 ( 180 ) 2019.03.22.

 ( 111 ) 160.585

 ( 210 ) M 99 00430

 ( 180 ) 2019.02.01.

 ( 111 ) 160.594

 ( 210 ) M 99 00562

 ( 180 ) 2019.02.08.

 ( 111 ) 160.609

 ( 210 ) M 99 00589

 ( 180 ) 2019.02.09.

 ( 111 ) 160.683

 ( 210 ) M 99 01825

 ( 180 ) 2019.04.15.

 ( 111 ) 160.684

 ( 210 ) M 99 01826

 ( 180 ) 2019.04.16.

 ( 111 ) 160.691

 ( 210 ) M 99 01787

 ( 180 ) 2019.04.14.

 ( 111 ) 160.695

 ( 210 ) M 99 01623

 ( 180 ) 2019.04.02.

 ( 111 ) 160.696

 ( 210 ) M 99 01666

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 160.736

 ( 210 ) M 99 01130

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 160.737

 ( 210 ) M 99 01135

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 160.745

 ( 210 ) M 99 01802
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 ( 180 ) 2019.04.15.

 ( 111 ) 160.754

 ( 210 ) M 99 01820

 ( 180 ) 2019.04.15.

 ( 111 ) 160.756

 ( 210 ) M 99 01822

 ( 180 ) 2019.04.15.

 ( 111 ) 160.768

 ( 210 ) M 99 01824

 ( 180 ) 2019.04.15.

 ( 111 ) 160.769

 ( 210 ) M 99 01823

 ( 180 ) 2019.04.15.

 ( 111 ) 160.782

 ( 210 ) M 99 00523

 ( 180 ) 2019.02.04.

 ( 111 ) 160.783

 ( 210 ) M 99 00524

 ( 180 ) 2019.02.04.

 ( 111 ) 160.820

 ( 210 ) M 99 00672

 ( 180 ) 2019.02.12.

 ( 111 ) 160.841

 ( 210 ) M 99 00521

 ( 180 ) 2019.02.04.

 ( 111 ) 160.978

 ( 210 ) M 99 01630

 ( 180 ) 2019.04.02.

 ( 111 ) 160.982

 ( 210 ) M 99 00596

 ( 180 ) 2019.02.09.

 ( 111 ) 161.057

 ( 210 ) M 99 00743

 ( 180 ) 2019.02.18.

 ( 111 ) 161.094

 ( 210 ) M 99 01030

 ( 180 ) 2019.03.04.

 ( 111 ) 161.109
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 ( 210 ) M 99 01351

 ( 180 ) 2019.03.22.

 ( 111 ) 161.110

 ( 210 ) M 99 01367

 ( 180 ) 2019.03.22.

 ( 111 ) 161.116

 ( 210 ) M 99 01378

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 161.122

 ( 210 ) M 99 01395

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 161.124

 ( 210 ) M 99 01398

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 161.125

 ( 210 ) M 99 01544

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 161.129

 ( 210 ) M 99 01401

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 161.142

 ( 210 ) M 99 01883

 ( 180 ) 2019.04.20.

 ( 111 ) 161.158

 ( 210 ) M 99 00649

 ( 180 ) 2019.02.11.

 ( 111 ) 161.162

 ( 210 ) M 99 00483

 ( 180 ) 2019.02.03.

 ( 111 ) 161.175

 ( 210 ) M 99 01313

 ( 180 ) 2019.03.19.

 ( 111 ) 161.180

 ( 210 ) M 99 01359

 ( 180 ) 2019.03.22.

 ( 111 ) 161.181

 ( 210 ) M 99 01357

 ( 180 ) 2019.03.22.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3201



 ( 111 ) 161.183

 ( 210 ) M 99 01365

 ( 180 ) 2019.03.22.

 ( 111 ) 161.261

 ( 210 ) M 99 01368

 ( 180 ) 2019.03.22.

 ( 111 ) 161.329

 ( 210 ) M 99 02014

 ( 180 ) 2019.04.29.

 ( 111 ) 161.386

 ( 210 ) M 99 00614

 ( 180 ) 2019.02.10.

 ( 111 ) 161.387

 ( 210 ) M 99 00617

 ( 180 ) 2019.02.10.

 ( 111 ) 161.475

 ( 210 ) M 99 01860

 ( 180 ) 2019.04.19.

 ( 111 ) 161.483

 ( 210 ) M 99 01558

 ( 180 ) 2019.03.31.

 ( 111 ) 161.582

 ( 210 ) M 99 01348

 ( 180 ) 2019.03.22.

 ( 111 ) 161.596

 ( 210 ) M 99 01819

 ( 180 ) 2019.04.15.

 ( 111 ) 161.735

 ( 210 ) M 99 01489

 ( 180 ) 2019.03.29.

 ( 111 ) 161.762

 ( 210 ) M 99 01487

 ( 180 ) 2019.03.29.

 ( 111 ) 161.764

 ( 210 ) M 99 01176

 ( 180 ) 2019.03.11.

 ( 111 ) 161.772

 ( 210 ) M 99 00609

 ( 180 ) 2019.02.10.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3202



 ( 111 ) 161.777

 ( 210 ) M 99 00615

 ( 180 ) 2019.02.10.

 ( 111 ) 161.778

 ( 210 ) M 99 00616

 ( 180 ) 2019.02.10.

 ( 111 ) 161.781

 ( 210 ) M 99 00621

 ( 180 ) 2019.02.10.

 ( 111 ) 161.788

 ( 210 ) M 99 00637

 ( 180 ) 2019.02.10.

 ( 111 ) 161.789

 ( 210 ) M 99 00639

 ( 180 ) 2019.02.10.

 ( 111 ) 161.813

 ( 210 ) M 99 00749

 ( 180 ) 2019.02.18.

 ( 111 ) 161.831

 ( 210 ) M 99 00755

 ( 180 ) 2019.02.18.

 ( 111 ) 161.842

 ( 210 ) M 99 00767

 ( 180 ) 2019.02.18.

 ( 111 ) 161.843

 ( 210 ) M 99 00774

 ( 180 ) 2019.02.18.

 ( 111 ) 161.850

 ( 210 ) M 99 01183

 ( 180 ) 2019.03.11.

 ( 111 ) 161.938

 ( 210 ) M 99 01430

 ( 180 ) 2019.03.24.

 ( 111 ) 161.943

 ( 210 ) M 99 01491

 ( 180 ) 2019.03.29.

 ( 111 ) 161.947

 ( 210 ) M 99 01495

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3203



 ( 180 ) 2019.03.29.

 ( 111 ) 162.012

 ( 210 ) M 99 00685

 ( 180 ) 2019.02.12.

 ( 111 ) 162.018

 ( 210 ) M 99 00766

 ( 180 ) 2019.02.18.

 ( 111 ) 162.019

 ( 210 ) M 99 00777

 ( 180 ) 2019.02.18.

 ( 111 ) 162.036

 ( 210 ) M 99 01446

 ( 180 ) 2019.03.25.

 ( 111 ) 162.157

 ( 210 ) M 99 00806

 ( 180 ) 2019.02.22.

 ( 111 ) 162.161

 ( 210 ) M 99 00811

 ( 180 ) 2019.02.22.

 ( 111 ) 162.168

 ( 210 ) M 99 00814

 ( 180 ) 2019.02.22.

 ( 111 ) 162.179

 ( 210 ) M 99 00819

 ( 180 ) 2019.02.22.

 ( 111 ) 162.182

 ( 210 ) M 99 01356

 ( 180 ) 2019.03.22.

 ( 111 ) 162.183

 ( 210 ) M 99 00823

 ( 180 ) 2019.02.22.

 ( 111 ) 162.185

 ( 210 ) M 99 01409

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 162.234

 ( 210 ) M 99 00865

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 162.235

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3204



 ( 210 ) M 99 00866

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 162.236

 ( 210 ) M 99 00867

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 162.364

 ( 210 ) M 99 00512

 ( 180 ) 2019.02.04.

 ( 111 ) 162.439

 ( 210 ) M 99 01673

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 162.475

 ( 210 ) M 99 01921

 ( 180 ) 2019.04.22.

 ( 111 ) 162.642

 ( 210 ) M 99 01432

 ( 180 ) 2019.03.24.

 ( 111 ) 162.704

 ( 210 ) M 99 00532

 ( 180 ) 2019.02.05.

 ( 111 ) 162.743

 ( 210 ) M 99 01966

 ( 180 ) 2019.04.26.

 ( 111 ) 162.766

 ( 210 ) M 99 00895

 ( 180 ) 2019.02.25.

 ( 111 ) 162.954

 ( 210 ) M 99 00486

 ( 180 ) 2019.02.03.

 ( 111 ) 163.217

 ( 210 ) M 99 00526

 ( 180 ) 2019.02.04.

 ( 111 ) 163.344

 ( 210 ) M 99 01896

 ( 180 ) 2019.04.20.

 ( 111 ) 163.346

 ( 210 ) M 99 01898

 ( 180 ) 2019.04.20.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3205



 ( 111 ) 163.347

 ( 210 ) M 99 01878

 ( 180 ) 2019.04.19.

 ( 111 ) 163.348

 ( 210 ) M 99 01935

 ( 180 ) 2019.04.22.

 ( 111 ) 163.360

 ( 210 ) M 99 01915

 ( 180 ) 2019.04.21.

 ( 111 ) 163.363

 ( 210 ) M 99 01884

 ( 180 ) 2019.04.20.

 ( 111 ) 163.365

 ( 210 ) M 99 01866

 ( 180 ) 2019.04.19.

 ( 111 ) 163.373

 ( 210 ) M 99 01331

 ( 180 ) 2019.03.22.

 ( 111 ) 163.495

 ( 210 ) M 99 00648

 ( 180 ) 2019.02.11.

 ( 111 ) 163.594

 ( 210 ) M 99 01625

 ( 180 ) 2019.04.02.

 ( 111 ) 163.719

 ( 210 ) M 99 01709

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 163.720

 ( 210 ) M 99 01897

 ( 180 ) 2019.04.20.

 ( 111 ) 163.767

 ( 210 ) M 99 00675

 ( 180 ) 2019.02.12.

 ( 111 ) 163.769

 ( 210 ) M 99 00680

 ( 180 ) 2019.02.12.

 ( 111 ) 163.772

 ( 210 ) M 99 00681

 ( 180 ) 2019.02.12.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3206



 ( 111 ) 163.775

 ( 210 ) M 99 00682

 ( 180 ) 2019.02.12.

 ( 111 ) 163.786

 ( 210 ) M 99 00919

 ( 180 ) 2019.03.01.

 ( 111 ) 164.631

 ( 210 ) M 99 01937

 ( 180 ) 2019.04.22.

 ( 111 ) 165.459

 ( 210 ) M 99 01917

 ( 180 ) 2019.04.21.

 ( 111 ) 165.460

 ( 210 ) M 99 01918

 ( 180 ) 2019.04.21.

 ( 111 ) 165.574

 ( 210 ) M 99 00903

 ( 180 ) 2019.02.26.

 ( 111 ) 166.057

 ( 210 ) M 99 00723

 ( 180 ) 2019.02.16.

 ( 111 ) 166.060

 ( 210 ) M 99 00821

 ( 180 ) 2019.02.22.

 ( 111 ) 166.598

 ( 210 ) M 99 01399

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 166.791

 ( 210 ) M 99 00818

 ( 180 ) 2019.02.22.

 ( 111 ) 168.221

 ( 210 ) M 99 00703

 ( 180 ) 2019.02.15.

 ( 111 ) 168.222

 ( 210 ) M 99 00716

 ( 180 ) 2019.02.16.

 ( 111 ) 169.127

 ( 210 ) M 99 00795

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3207



 ( 180 ) 2019.02.19.

 ( 111 ) 169.128

 ( 210 ) M 99 00796

 ( 180 ) 2019.02.19.

 ( 111 ) 169.129

 ( 210 ) M 99 00712

 ( 180 ) 2019.02.16.

 ( 111 ) 169.382

 ( 210 ) M 99 00581

 ( 180 ) 2019.02.08.

 ( 111 ) 169.582

 ( 210 ) M 99 00868

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 169.812

 ( 210 ) M 99 00797

 ( 180 ) 2019.02.19.

 ( 111 ) 170.758

 ( 210 ) M 99 01622

 ( 180 ) 2019.04.02.

 ( 111 ) 173.467

 ( 210 ) M 99 01172

 ( 180 ) 2019.03.11.

 ( 111 ) 176.141

 ( 210 ) M 99 01110

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 176.142

 ( 210 ) M 99 01111

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 176.158

 ( 210 ) M 99 01112

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 180.202

 ( 210 ) M 99 01462

 ( 180 ) 2019.03.25.

 ( 111 ) 182.027

 ( 210 ) M 99 01190

 ( 180 ) 2019.03.12.

 ( 111 ) 197.084

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3208



 ( 210 ) M 09 00447

 ( 180 ) 2019.02.19.

 ( 111 ) 197.086

 ( 210 ) M 09 00496

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 197.278

 ( 210 ) M 09 00618

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 197.294

 ( 210 ) M 09 00628

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 197.295

 ( 210 ) M 09 00709

 ( 180 ) 2019.03.18.

 ( 111 ) 197.520

 ( 210 ) M 09 00305

 ( 180 ) 2019.02.04.

 ( 111 ) 197.904

 ( 210 ) M 09 00429

 ( 180 ) 2019.02.17.

 ( 111 ) 197.914

 ( 210 ) M 09 00287

 ( 180 ) 2019.02.03.

 ( 111 ) 197.920

 ( 210 ) M 09 00564

 ( 180 ) 2019.03.04.

 ( 111 ) 197.976

 ( 210 ) M 09 00312

 ( 180 ) 2019.02.04.

 ( 111 ) 197.978

 ( 210 ) M 09 00310

 ( 180 ) 2019.02.04.

 ( 111 ) 197.982

 ( 210 ) M 09 00306

 ( 180 ) 2019.02.04.

 ( 111 ) 197.995

 ( 210 ) M 09 00390

 ( 180 ) 2019.02.12.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3209



 ( 111 ) 197.996

 ( 210 ) M 09 00389

 ( 180 ) 2019.02.12.

 ( 111 ) 197.997

 ( 210 ) M 09 00388

 ( 180 ) 2019.02.12.

 ( 111 ) 198.023

 ( 210 ) M 09 00454

 ( 180 ) 2019.02.19.

 ( 111 ) 198.024

 ( 210 ) M 09 00444

 ( 180 ) 2019.02.19.

 ( 111 ) 198.025

 ( 210 ) M 09 00303

 ( 180 ) 2019.02.04.

 ( 111 ) 198.027

 ( 210 ) M 09 00300

 ( 180 ) 2019.02.04.

 ( 111 ) 198.040

 ( 210 ) M 09 00415

 ( 180 ) 2019.02.12.

 ( 111 ) 198.059

 ( 210 ) M 09 00402

 ( 180 ) 2019.02.16.

 ( 111 ) 198.085

 ( 210 ) M 09 00348

 ( 180 ) 2019.02.09.

 ( 111 ) 198.096

 ( 210 ) M 09 00486

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 198.100

 ( 210 ) M 09 00345

 ( 180 ) 2019.02.09.

 ( 111 ) 198.110

 ( 210 ) M 09 00262

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 198.111

 ( 210 ) M 09 00271

 ( 180 ) 2019.02.02.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3210



 ( 111 ) 198.113

 ( 210 ) M 09 00276

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 198.114

 ( 210 ) M 09 00275

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 198.117

 ( 210 ) M 09 00336

 ( 180 ) 2019.02.06.

 ( 111 ) 198.124

 ( 210 ) M 09 00480

 ( 180 ) 2019.02.23.

 ( 111 ) 198.148

 ( 210 ) M 09 00503

 ( 180 ) 2019.02.25.

 ( 111 ) 198.153

 ( 210 ) M 09 00504

 ( 180 ) 2019.02.25.

 ( 111 ) 198.162

 ( 210 ) M 09 00518

 ( 180 ) 2019.02.27.

 ( 111 ) 198.166

 ( 210 ) M 09 00379

 ( 180 ) 2019.02.12.

 ( 111 ) 198.169

 ( 210 ) M 09 00594

 ( 180 ) 2019.03.06.

 ( 111 ) 198.171

 ( 210 ) M 09 00449

 ( 180 ) 2019.02.19.

 ( 111 ) 198.172

 ( 210 ) M 09 00448

 ( 180 ) 2019.02.19.

 ( 111 ) 198.174

 ( 210 ) M 09 00296

 ( 180 ) 2019.02.04.

 ( 111 ) 198.186

 ( 210 ) M 09 00367

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3211



 ( 180 ) 2019.02.11.

 ( 111 ) 198.191

 ( 210 ) M 09 00616

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 198.200

 ( 210 ) M 09 00637

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 198.201

 ( 210 ) M 09 00627

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 198.202

 ( 210 ) M 09 00473

 ( 180 ) 2019.02.23.

 ( 111 ) 198.203

 ( 210 ) M 09 00615

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 198.208

 ( 210 ) M 09 00702

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 198.250

 ( 210 ) M 09 00359

 ( 180 ) 2019.02.10.

 ( 111 ) 198.251

 ( 210 ) M 09 00362

 ( 180 ) 2019.02.10.

 ( 111 ) 198.278

 ( 210 ) M 09 00703

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 198.284

 ( 210 ) M 09 00370

 ( 180 ) 2019.02.11.

 ( 111 ) 198.285

 ( 210 ) M 09 00508

 ( 180 ) 2019.02.26.

 ( 111 ) 198.287

 ( 210 ) M 09 00455

 ( 180 ) 2019.03.12.

 ( 111 ) 198.288

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3212



 ( 210 ) M 09 00588

 ( 180 ) 2019.03.06.

 ( 111 ) 198.289

 ( 210 ) M 09 00589

 ( 180 ) 2019.03.06.

 ( 111 ) 198.292

 ( 210 ) M 09 01114

 ( 180 ) 2019.04.16.

 ( 111 ) 198.306

 ( 210 ) M 09 00289

 ( 180 ) 2019.02.03.

 ( 111 ) 198.323

 ( 210 ) M 09 01100

 ( 180 ) 2019.04.16.

 ( 111 ) 198.324

 ( 210 ) M 09 00524

 ( 180 ) 2019.02.27.

 ( 111 ) 198.326

 ( 210 ) M 09 00566

 ( 180 ) 2019.03.04.

 ( 111 ) 198.327

 ( 210 ) M 09 00567

 ( 180 ) 2019.03.04.

 ( 111 ) 198.328

 ( 210 ) M 09 00568

 ( 180 ) 2019.03.04.

 ( 111 ) 198.330

 ( 210 ) M 09 00322

 ( 180 ) 2019.02.05.

 ( 111 ) 198.334

 ( 210 ) M 09 00326

 ( 180 ) 2019.02.05.

 ( 111 ) 198.342

 ( 210 ) M 09 00261

 ( 180 ) 2019.02.02.

 ( 111 ) 198.344

 ( 210 ) M 09 00283

 ( 180 ) 2019.02.02.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3213



 ( 111 ) 198.363

 ( 210 ) M 09 00925

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 198.365

 ( 210 ) M 09 00922

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 198.366

 ( 210 ) M 09 00921

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 198.367

 ( 210 ) M 09 00768

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.368

 ( 210 ) M 09 00767

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.369

 ( 210 ) M 09 00762

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.370

 ( 210 ) M 09 00758

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.371

 ( 210 ) M 09 00755

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.372

 ( 210 ) M 09 00750

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.374

 ( 210 ) M 09 00743

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.375

 ( 210 ) M 09 00742

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.376

 ( 210 ) M 09 00595

 ( 180 ) 2019.03.06.

 ( 111 ) 198.377

 ( 210 ) M 09 00457

 ( 180 ) 2019.02.18.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3214



 ( 111 ) 198.378

 ( 210 ) M 09 00450

 ( 180 ) 2019.02.19.

 ( 111 ) 198.379

 ( 210 ) M 09 00446

 ( 180 ) 2019.02.19.

 ( 111 ) 198.380

 ( 210 ) M 09 00445

 ( 180 ) 2019.02.19.

 ( 111 ) 198.391

 ( 210 ) M 09 01081

 ( 180 ) 2019.04.16.

 ( 111 ) 198.393

 ( 210 ) M 09 01085

 ( 180 ) 2019.04.16.

 ( 111 ) 198.401

 ( 210 ) M 09 00711

 ( 180 ) 2019.03.18.

 ( 111 ) 198.402

 ( 210 ) M 09 00856

 ( 180 ) 2019.03.31.

 ( 111 ) 198.403

 ( 210 ) M 09 00861

 ( 180 ) 2019.03.31.

 ( 111 ) 198.404

 ( 210 ) M 09 00863

 ( 180 ) 2019.03.31.

 ( 111 ) 198.406

 ( 210 ) M 09 00854

 ( 180 ) 2019.03.31.

 ( 111 ) 198.408

 ( 210 ) M 09 00865

 ( 180 ) 2019.03.31.

 ( 111 ) 198.409

 ( 210 ) M 09 00858

 ( 180 ) 2019.03.31.

 ( 111 ) 198.410

 ( 210 ) M 09 00862

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3215



 ( 180 ) 2019.03.31.

 ( 111 ) 198.411

 ( 210 ) M 09 00707

 ( 180 ) 2019.03.18.

 ( 111 ) 198.414

 ( 210 ) M 09 00864

 ( 180 ) 2019.03.31.

 ( 111 ) 198.416

 ( 210 ) M 09 00642

 ( 180 ) 2019.03.11.

 ( 111 ) 198.419

 ( 210 ) M 09 00483

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 198.421

 ( 210 ) M 09 00351

 ( 180 ) 2019.02.09.

 ( 111 ) 198.422

 ( 210 ) M 09 00338

 ( 180 ) 2019.02.09.

 ( 111 ) 198.423

 ( 210 ) M 09 00339

 ( 180 ) 2019.02.09.

 ( 111 ) 198.426

 ( 210 ) M 09 00575

 ( 180 ) 2019.03.05.

 ( 111 ) 198.427

 ( 210 ) M 09 00900

 ( 180 ) 2019.04.03.

 ( 111 ) 198.428

 ( 210 ) M 09 00580

 ( 180 ) 2019.03.05.

 ( 111 ) 198.429

 ( 210 ) M 09 00439

 ( 180 ) 2019.02.18.

 ( 111 ) 198.430

 ( 210 ) M 09 00440

 ( 180 ) 2019.02.18.

 ( 111 ) 198.432

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3216



 ( 210 ) M 09 00438

 ( 180 ) 2019.02.18.

 ( 111 ) 198.433

 ( 210 ) M 09 00574

 ( 180 ) 2019.03.05.

 ( 111 ) 198.434

 ( 210 ) M 09 00285

 ( 180 ) 2019.02.03.

 ( 111 ) 198.436

 ( 210 ) M 09 00436

 ( 180 ) 2019.02.18.

 ( 111 ) 198.437

 ( 210 ) M 09 00295

 ( 180 ) 2019.02.03.

 ( 111 ) 198.439

 ( 210 ) M 09 00293

 ( 180 ) 2019.02.03.

 ( 111 ) 198.440

 ( 210 ) M 09 00441

 ( 180 ) 2019.02.18.

 ( 111 ) 198.462

 ( 210 ) M 08 03782

 ( 180 ) 2019.02.05.

 ( 111 ) 198.472

 ( 210 ) M 09 00375

 ( 180 ) 2019.03.05.

 ( 111 ) 198.473

 ( 210 ) M 09 00381

 ( 180 ) 2019.02.12.

 ( 111 ) 198.474

 ( 210 ) M 09 00383

 ( 180 ) 2019.02.12.

 ( 111 ) 198.477

 ( 210 ) M 09 00582

 ( 180 ) 2019.03.05.

 ( 111 ) 198.478

 ( 210 ) M 09 00576

 ( 180 ) 2019.03.05.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3217



 ( 111 ) 198.479

 ( 210 ) M 09 00571

 ( 180 ) 2019.03.05.

 ( 111 ) 198.484

 ( 210 ) M 09 00886

 ( 180 ) 2019.04.02.

 ( 111 ) 198.485

 ( 210 ) M 09 00887

 ( 180 ) 2019.04.02.

 ( 111 ) 198.486

 ( 210 ) M 09 00572

 ( 180 ) 2019.03.05.

 ( 111 ) 198.490

 ( 210 ) M 09 00495

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 198.491

 ( 210 ) M 09 00494

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 198.492

 ( 210 ) M 09 00644

 ( 180 ) 2019.03.11.

 ( 111 ) 198.493

 ( 210 ) M 09 00492

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 198.497

 ( 210 ) M 09 00490

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 198.499

 ( 210 ) M 09 00491

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 198.501

 ( 210 ) M 09 00488

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 198.502

 ( 210 ) M 09 01159

 ( 180 ) 2019.04.22.

 ( 111 ) 198.503

 ( 210 ) M 09 00953

 ( 180 ) 2019.04.08.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3218



 ( 111 ) 198.504

 ( 210 ) M 09 00493

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 198.507

 ( 210 ) M 09 01156

 ( 180 ) 2019.04.21.

 ( 111 ) 198.512

 ( 210 ) M 09 00915

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 198.514

 ( 210 ) M 09 00911

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 198.515

 ( 210 ) M 09 00910

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 198.516

 ( 210 ) M 09 00766

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.517

 ( 210 ) M 09 00749

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.518

 ( 210 ) M 09 00748

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.519

 ( 210 ) M 09 00591

 ( 180 ) 2019.03.06.

 ( 111 ) 198.520

 ( 210 ) M 09 00304

 ( 180 ) 2019.02.04.

 ( 111 ) 198.537

 ( 210 ) M 09 00353

 ( 180 ) 2019.02.10.

 ( 111 ) 198.538

 ( 210 ) M 09 00361

 ( 180 ) 2019.02.10.

 ( 111 ) 198.540

 ( 210 ) M 09 00809

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3219



 ( 180 ) 2019.03.26.

 ( 111 ) 198.541

 ( 210 ) M 09 00810

 ( 180 ) 2019.03.26.

 ( 111 ) 198.542

 ( 210 ) M 09 00819

 ( 180 ) 2019.03.26.

 ( 111 ) 198.543

 ( 210 ) M 09 00968

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 198.545

 ( 210 ) M 09 00376

 ( 180 ) 2019.02.12.

 ( 111 ) 198.547

 ( 210 ) M 09 01010

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.548

 ( 210 ) M 09 01011

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.549

 ( 210 ) M 09 01012

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.550

 ( 210 ) M 09 01016

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.551

 ( 210 ) M 09 01019

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.552

 ( 210 ) M 09 01021

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.553

 ( 210 ) M 09 01020

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.554

 ( 210 ) M 09 01029

 ( 180 ) 2019.04.15.

 ( 111 ) 198.556

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3220



 ( 210 ) M 09 00464

 ( 180 ) 2019.02.20.

 ( 111 ) 198.559

 ( 210 ) M 09 00597

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 198.561

 ( 210 ) M 09 00610

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 198.562

 ( 210 ) M 09 00678

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 198.563

 ( 210 ) M 09 00685

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 198.568

 ( 210 ) M 09 00773

 ( 180 ) 2019.03.24.

 ( 111 ) 198.569

 ( 210 ) M 09 00834

 ( 180 ) 2019.03.28.

 ( 111 ) 198.574

 ( 210 ) M 09 00552

 ( 180 ) 2019.03.04.

 ( 111 ) 198.579

 ( 210 ) M 09 00327

 ( 180 ) 2019.02.05.

 ( 111 ) 198.586

 ( 210 ) M 09 00624

 ( 180 ) 2019.04.01.

 ( 111 ) 198.588

 ( 210 ) M 09 00461

 ( 180 ) 2019.02.20.

 ( 111 ) 198.589

 ( 210 ) M 09 00337

 ( 180 ) 2019.02.06.

 ( 111 ) 198.592

 ( 210 ) M 09 00331

 ( 180 ) 2019.02.20.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3221



 ( 111 ) 198.593

 ( 210 ) M 09 01154

 ( 180 ) 2019.04.21.

 ( 111 ) 198.596

 ( 210 ) M 09 00626

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 198.598

 ( 210 ) M 09 00634

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 198.599

 ( 210 ) M 09 00635

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 198.600

 ( 210 ) M 09 00791

 ( 180 ) 2019.03.25.

 ( 111 ) 198.601

 ( 210 ) M 09 00478

 ( 180 ) 2019.02.23.

 ( 111 ) 198.602

 ( 210 ) M 09 00939

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 198.605

 ( 210 ) M 09 00802

 ( 180 ) 2019.03.25.

 ( 111 ) 198.607

 ( 210 ) M 09 00636

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 198.608

 ( 210 ) M 09 00613

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 198.609

 ( 210 ) M 09 00937

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 198.610

 ( 210 ) M 09 00800

 ( 180 ) 2019.03.25.

 ( 111 ) 198.611

 ( 210 ) M 09 00803

 ( 180 ) 2019.03.25.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3222



 ( 111 ) 198.613

 ( 210 ) M 09 00928

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 198.614

 ( 210 ) M 09 00859

 ( 180 ) 2019.03.31.

 ( 111 ) 198.617

 ( 210 ) M 09 00510

 ( 180 ) 2019.02.26.

 ( 111 ) 198.626

 ( 210 ) M 09 00418

 ( 180 ) 2019.02.17.

 ( 111 ) 198.627

 ( 210 ) M 09 00419

 ( 180 ) 2019.02.17.

 ( 111 ) 198.636

 ( 210 ) M 09 00514

 ( 180 ) 2019.02.27.

 ( 111 ) 198.644

 ( 210 ) M 09 00913

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 198.645

 ( 210 ) M 09 00759

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.647

 ( 210 ) M 09 00741

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.648

 ( 210 ) M 09 00740

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.652

 ( 210 ) M 09 00511

 ( 180 ) 2019.02.26.

 ( 111 ) 198.653

 ( 210 ) M 09 01009

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.654

 ( 210 ) M 09 01006

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3223



 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.655

 ( 210 ) M 09 01008

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.656

 ( 210 ) M 09 01005

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.657

 ( 210 ) M 09 00991

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.658

 ( 210 ) M 09 01004

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.661

 ( 210 ) M 09 01003

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.665

 ( 210 ) M 09 00664

 ( 180 ) 2019.03.13.

 ( 111 ) 198.666

 ( 210 ) M 09 00409

 ( 180 ) 2019.02.16.

 ( 111 ) 198.672

 ( 210 ) M 09 00543

 ( 180 ) 2019.03.03.

 ( 111 ) 198.673

 ( 210 ) M 09 01289

 ( 180 ) 2019.04.30.

 ( 111 ) 198.676

 ( 210 ) M 09 01288

 ( 180 ) 2019.04.30.

 ( 111 ) 198.677

 ( 210 ) M 09 00545

 ( 180 ) 2019.03.03.

 ( 111 ) 198.678

 ( 210 ) M 09 00470

 ( 180 ) 2019.02.20.

 ( 111 ) 198.679

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3224



 ( 210 ) M 09 00460

 ( 180 ) 2019.02.20.

 ( 111 ) 198.683

 ( 210 ) M 09 00497

 ( 180 ) 2019.02.25.

 ( 111 ) 198.684

 ( 210 ) M 09 00499

 ( 180 ) 2019.02.25.

 ( 111 ) 198.685

 ( 210 ) M 09 00967

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 198.686

 ( 210 ) M 09 00981

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 198.687

 ( 210 ) M 09 00982

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 198.693

 ( 210 ) M 09 00431

 ( 180 ) 2019.02.17.

 ( 111 ) 198.697

 ( 210 ) M 09 00547

 ( 180 ) 2019.03.04.

 ( 111 ) 198.699

 ( 210 ) M 09 00548

 ( 180 ) 2019.03.04.

 ( 111 ) 198.700

 ( 210 ) M 09 00549

 ( 180 ) 2019.03.04.

 ( 111 ) 198.709

 ( 210 ) M 09 00717

 ( 180 ) 2019.03.19.

 ( 111 ) 198.710

 ( 210 ) M 09 00551

 ( 180 ) 2019.03.04.

 ( 111 ) 198.716

 ( 210 ) M 09 00278

 ( 180 ) 2019.02.02.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3225



 ( 111 ) 198.722

 ( 210 ) M 09 00617

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 198.724

 ( 210 ) M 09 00527

 ( 180 ) 2019.03.02.

 ( 111 ) 198.729

 ( 210 ) M 09 00392

 ( 180 ) 2019.02.13.

 ( 111 ) 198.730

 ( 210 ) M 09 00396

 ( 180 ) 2019.02.13.

 ( 111 ) 198.743

 ( 210 ) M 09 00733

 ( 180 ) 2019.03.20.

 ( 111 ) 198.746

 ( 210 ) M 09 00889

 ( 180 ) 2019.04.02.

 ( 111 ) 198.747

 ( 210 ) M 09 00737

 ( 180 ) 2019.03.20.

 ( 111 ) 198.748

 ( 210 ) M 09 00895

 ( 180 ) 2019.04.03.

 ( 111 ) 198.750

 ( 210 ) M 09 00892

 ( 180 ) 2019.04.03.

 ( 111 ) 198.751

 ( 210 ) M 09 00890

 ( 180 ) 2019.04.02.

 ( 111 ) 198.752

 ( 210 ) M 09 00899

 ( 180 ) 2019.04.03.

 ( 111 ) 198.753

 ( 210 ) M 09 00736

 ( 180 ) 2019.03.20.

 ( 111 ) 198.762

 ( 210 ) M 09 00140

 ( 180 ) 2019.02.25.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3226



 ( 111 ) 198.765

 ( 210 ) M 09 00760

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.766

 ( 210 ) M 09 00761

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.770

 ( 210 ) M 09 00906

 ( 180 ) 2019.04.03.

 ( 111 ) 198.771

 ( 210 ) M 09 00907

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 198.772

 ( 210 ) M 09 00908

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 198.773

 ( 210 ) M 09 00918

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 198.774

 ( 210 ) M 09 00919

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 198.775

 ( 210 ) M 09 00920

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 198.777

 ( 210 ) M 09 01123

 ( 180 ) 2019.04.17.

 ( 111 ) 198.779

 ( 210 ) M 09 01131

 ( 180 ) 2019.04.16.

 ( 111 ) 198.780

 ( 210 ) M 09 01134

 ( 180 ) 2019.04.20.

 ( 111 ) 198.792

 ( 210 ) M 09 01066

 ( 180 ) 2019.04.16.

 ( 111 ) 198.795

 ( 210 ) M 09 01068

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3227



 ( 180 ) 2019.04.16.

 ( 111 ) 198.796

 ( 210 ) M 09 01065

 ( 180 ) 2019.04.16.

 ( 111 ) 198.797

 ( 210 ) M 09 00705

 ( 180 ) 2019.03.18.

 ( 111 ) 198.802

 ( 210 ) M 09 01284

 ( 180 ) 2019.04.30.

 ( 111 ) 198.803

 ( 210 ) M 09 01283

 ( 180 ) 2019.04.30.

 ( 111 ) 198.806

 ( 210 ) M 09 01067

 ( 180 ) 2019.04.16.

 ( 111 ) 198.812

 ( 210 ) M 09 01285

 ( 180 ) 2019.04.30.

 ( 111 ) 198.816

 ( 210 ) M 09 00653

 ( 180 ) 2019.03.12.

 ( 111 ) 198.817

 ( 210 ) M 09 01148

 ( 180 ) 2019.04.21.

 ( 111 ) 198.818

 ( 210 ) M 09 00933

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 198.819

 ( 210 ) M 09 00932

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 198.821

 ( 210 ) M 09 00934

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 198.823

 ( 210 ) M 09 00622

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 198.824

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3228



 ( 210 ) M 09 00603

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 198.825

 ( 210 ) M 09 00604

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 198.826

 ( 210 ) M 09 00620

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 198.829

 ( 210 ) M 09 00605

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 198.830

 ( 210 ) M 09 00602

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 198.831

 ( 210 ) M 09 00621

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 198.832

 ( 210 ) M 09 00794

 ( 180 ) 2019.03.25.

 ( 111 ) 198.841

 ( 210 ) M 09 00649

 ( 180 ) 2019.03.12.

 ( 111 ) 198.845

 ( 210 ) M 09 01177

 ( 180 ) 2019.04.23.

 ( 111 ) 198.855

 ( 210 ) M 09 00661

 ( 180 ) 2019.03.13.

 ( 111 ) 198.859

 ( 210 ) M 09 00668

 ( 180 ) 2019.03.13.

 ( 111 ) 198.862

 ( 210 ) M 09 01126

 ( 180 ) 2019.04.17.

 ( 111 ) 198.864

 ( 210 ) M 09 00675

 ( 180 ) 2019.03.16.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3229



 ( 111 ) 198.865

 ( 210 ) M 09 00512

 ( 180 ) 2019.02.27.

 ( 111 ) 198.867

 ( 210 ) M 09 00690

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 198.868

 ( 210 ) M 09 01014

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.869

 ( 210 ) M 09 01237

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 198.870

 ( 210 ) M 09 01250

 ( 180 ) 2019.04.28.

 ( 111 ) 198.871

 ( 210 ) M 09 01254

 ( 180 ) 2019.04.28.

 ( 111 ) 198.878

 ( 210 ) M 09 00393

 ( 180 ) 2019.02.13.

 ( 111 ) 198.879

 ( 210 ) M 09 00394

 ( 180 ) 2019.02.13.

 ( 111 ) 198.880

 ( 210 ) M 09 00395

 ( 180 ) 2019.02.13.

 ( 111 ) 198.881

 ( 210 ) M 09 00535

 ( 180 ) 2019.03.02.

 ( 111 ) 198.888

 ( 210 ) M 09 00534

 ( 180 ) 2019.03.02.

 ( 111 ) 198.891

 ( 210 ) M 09 00897

 ( 180 ) 2019.04.03.

 ( 111 ) 198.898

 ( 210 ) M 09 00744

 ( 180 ) 2019.03.23.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3230



 ( 111 ) 198.900

 ( 210 ) M 09 00679

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 198.904

 ( 210 ) M 09 01018

 ( 180 ) 2019.04.14.

 ( 111 ) 198.908

 ( 210 ) M 09 01252

 ( 180 ) 2019.04.28.

 ( 111 ) 198.909

 ( 210 ) M 09 01251

 ( 180 ) 2019.04.28.

 ( 111 ) 198.910

 ( 210 ) M 09 01219

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 198.911

 ( 210 ) M 09 01220

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 198.912

 ( 210 ) M 09 01013

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.913

 ( 210 ) M 09 01017

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 198.914

 ( 210 ) M 09 01030

 ( 180 ) 2019.04.15.

 ( 111 ) 198.918

 ( 210 ) M 09 00772

 ( 180 ) 2019.03.24.

 ( 111 ) 198.919

 ( 210 ) M 09 00833

 ( 180 ) 2019.03.28.

 ( 111 ) 198.924

 ( 210 ) M 09 00770

 ( 180 ) 2019.03.23.

 ( 111 ) 198.926

 ( 210 ) M 09 00882

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3231



 ( 180 ) 2019.04.02.

 ( 111 ) 198.927

 ( 210 ) M 09 00721

 ( 180 ) 2019.03.19.

 ( 111 ) 198.929

 ( 210 ) M 09 00420

 ( 180 ) 2019.02.17.

 ( 111 ) 198.930

 ( 210 ) M 09 00728

 ( 180 ) 2019.03.19.

 ( 111 ) 198.933

 ( 210 ) M 09 00881

 ( 180 ) 2019.04.02.

 ( 111 ) 198.935

 ( 210 ) M 09 00601

 ( 180 ) 2019.04.01.

 ( 111 ) 198.939

 ( 210 ) M 09 01243

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 198.942

 ( 210 ) M 09 00914

 ( 180 ) 2019.04.06.

 ( 111 ) 198.949

 ( 210 ) M 09 00437

 ( 180 ) 2019.02.18.

 ( 111 ) 198.950

 ( 210 ) M 09 00729

 ( 180 ) 2019.03.19.

 ( 111 ) 198.958

 ( 210 ) M 09 00716

 ( 180 ) 2019.03.19.

 ( 111 ) 198.960

 ( 210 ) M 09 00720

 ( 180 ) 2019.03.19.

 ( 111 ) 198.961

 ( 210 ) M 09 00723

 ( 180 ) 2019.03.19.

 ( 111 ) 198.963

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3232



 ( 210 ) M 09 00867

 ( 180 ) 2019.04.01.

 ( 111 ) 198.964

 ( 210 ) M 09 00871

 ( 180 ) 2019.04.01.

 ( 111 ) 198.965

 ( 210 ) M 09 00875

 ( 180 ) 2019.04.01.

 ( 111 ) 198.977

 ( 210 ) M 09 01143

 ( 180 ) 2019.04.21.

 ( 111 ) 198.978

 ( 210 ) M 09 00625

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 198.983

 ( 210 ) M 09 01141

 ( 180 ) 2019.04.20.

 ( 111 ) 198.984

 ( 210 ) M 09 00931

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 198.988

 ( 210 ) M 09 00960

 ( 180 ) 2019.04.08.

 ( 111 ) 198.989

 ( 210 ) M 09 01158

 ( 180 ) 2019.04.22.

 ( 111 ) 198.990

 ( 210 ) M 09 00958

 ( 180 ) 2019.04.08.

 ( 111 ) 198.994

 ( 210 ) M 09 01160

 ( 180 ) 2019.04.22.

 ( 111 ) 198.995

 ( 210 ) M 09 01164

 ( 180 ) 2019.04.23.

 ( 111 ) 198.996

 ( 210 ) M 09 01165

 ( 180 ) 2019.04.23.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3233



 ( 111 ) 198.998

 ( 210 ) M 09 01163

 ( 180 ) 2019.04.23.

 ( 111 ) 199.001

 ( 210 ) M 09 00950

 ( 180 ) 2019.04.08.

 ( 111 ) 199.003

 ( 210 ) M 09 00965

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 199.012

 ( 210 ) M 09 00952

 ( 180 ) 2019.04.08.

 ( 111 ) 199.030

 ( 210 ) M 09 00587

 ( 180 ) 2019.03.06.

 ( 111 ) 199.041

 ( 210 ) M 09 00978

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 199.051

 ( 210 ) M 09 01137

 ( 180 ) 2019.04.20.

 ( 111 ) 199.052

 ( 210 ) M 09 01136

 ( 180 ) 2019.04.20.

 ( 111 ) 199.057

 ( 210 ) M 09 00795

 ( 180 ) 2019.03.25.

 ( 111 ) 199.062

 ( 210 ) M 09 01146

 ( 180 ) 2019.04.21.

 ( 111 ) 199.063

 ( 210 ) M 09 01138

 ( 180 ) 2019.04.20.

 ( 111 ) 199.068

 ( 210 ) M 09 00804

 ( 180 ) 2019.03.26.

 ( 111 ) 199.070

 ( 210 ) M 09 00823

 ( 180 ) 2019.03.26.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3234



 ( 111 ) 199.071

 ( 210 ) M 09 00972

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 199.072

 ( 210 ) M 09 00973

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 199.073

 ( 210 ) M 09 00974

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 199.074

 ( 210 ) M 09 00977

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 199.077

 ( 210 ) M 09 00676

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 199.080

 ( 210 ) M 09 01186

 ( 180 ) 2019.04.23.

 ( 111 ) 199.081

 ( 210 ) M 09 01188

 ( 180 ) 2019.04.23.

 ( 111 ) 199.094

 ( 210 ) M 09 00840

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 199.095

 ( 210 ) M 09 00696

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 199.096

 ( 210 ) M 09 00598

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 199.097

 ( 210 ) M 09 00472

 ( 180 ) 2019.02.20.

 ( 111 ) 199.098

 ( 210 ) M 09 00526

 ( 180 ) 2019.02.27.

 ( 111 ) 199.100

 ( 210 ) M 09 01256

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3235



 ( 180 ) 2019.04.28.

 ( 111 ) 199.101

 ( 210 ) M 09 00694

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 199.102

 ( 210 ) M 09 00398

 ( 180 ) 2019.02.13.

 ( 111 ) 199.104

 ( 210 ) M 09 01038

 ( 180 ) 2019.04.16.

 ( 111 ) 199.106

 ( 210 ) M 09 00692

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 199.107

 ( 210 ) M 09 01035

 ( 180 ) 2019.04.15.

 ( 111 ) 199.109

 ( 210 ) M 09 00848

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 199.111

 ( 210 ) M 09 00849

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 199.112

 ( 210 ) M 09 00611

 ( 180 ) 2019.03.09.

 ( 111 ) 199.114

 ( 210 ) M 09 00695

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 199.116

 ( 210 ) M 09 00701

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 199.145

 ( 210 ) M 09 01000

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 199.146

 ( 210 ) M 09 00780

 ( 180 ) 2019.03.24.

 ( 111 ) 199.149

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3236



 ( 210 ) M 09 00998

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 199.151

 ( 210 ) M 09 01197

 ( 180 ) 2019.04.23.

 ( 111 ) 199.153

 ( 210 ) M 09 00997

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 199.154

 ( 210 ) M 09 01007

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 199.155

 ( 210 ) M 09 00662

 ( 180 ) 2019.03.13.

 ( 111 ) 199.156

 ( 210 ) M 09 00831

 ( 180 ) 2019.03.27.

 ( 111 ) 199.160

 ( 210 ) M 09 01213

 ( 180 ) 2019.04.24.

 ( 111 ) 199.161

 ( 210 ) M 09 00990

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 199.162

 ( 210 ) M 09 01001

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 199.163

 ( 210 ) M 09 00781

 ( 180 ) 2019.03.24.

 ( 111 ) 199.173

 ( 210 ) M 09 00966

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 199.175

 ( 210 ) M 09 00994

 ( 180 ) 2019.04.10.

 ( 111 ) 199.186

 ( 210 ) M 09 00652

 ( 180 ) 2019.03.12.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3237



 ( 111 ) 199.189

 ( 210 ) M 09 00970

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 199.190

 ( 210 ) M 09 01178

 ( 180 ) 2019.04.23.

 ( 111 ) 199.199

 ( 210 ) M 09 00735

 ( 180 ) 2019.03.20.

 ( 111 ) 199.203

 ( 210 ) M 09 01287

 ( 180 ) 2019.04.30.

 ( 111 ) 199.205

 ( 210 ) M 09 01295

 ( 180 ) 2019.04.30.

 ( 111 ) 199.221

 ( 210 ) M 09 01276

 ( 180 ) 2019.04.29.

 ( 111 ) 199.260

 ( 210 ) M 09 01226

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 199.261

 ( 210 ) M 09 01227

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 199.262

 ( 210 ) M 09 01229

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 199.263

 ( 210 ) M 09 01230

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 199.264

 ( 210 ) M 09 01231

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 199.265

 ( 210 ) M 09 01235

 ( 180 ) 2019.04.26.

 ( 111 ) 199.266

 ( 210 ) M 09 01234

 ( 180 ) 2019.04.26.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3238



 ( 111 ) 199.268

 ( 210 ) M 09 01236

 ( 180 ) 2019.04.24.

 ( 111 ) 199.275

 ( 210 ) M 09 00500

 ( 180 ) 2019.02.25.

 ( 111 ) 199.279

 ( 210 ) M 09 01191

 ( 180 ) 2019.04.23.

 ( 111 ) 199.283

 ( 210 ) M 09 01192

 ( 180 ) 2019.04.23.

 ( 111 ) 199.289

 ( 210 ) M 09 00364

 ( 180 ) 2019.02.10.

 ( 111 ) 199.290

 ( 210 ) M 09 00969

 ( 180 ) 2019.04.09.

 ( 111 ) 199.305

 ( 210 ) M 09 00874

 ( 180 ) 2019.04.01.

 ( 111 ) 199.333

 ( 210 ) M 09 01266

 ( 180 ) 2019.04.28.

 ( 111 ) 199.334

 ( 210 ) M 09 01244

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 199.335

 ( 210 ) M 09 01245

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 199.336

 ( 210 ) M 09 01246

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 199.337

 ( 210 ) M 09 01247

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 199.344

 ( 210 ) M 09 01039

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3239



 ( 180 ) 2019.04.16.

 ( 111 ) 199.345

 ( 210 ) M 09 00471

 ( 180 ) 2019.02.20.

 ( 111 ) 199.348

 ( 210 ) M 09 01133

 ( 180 ) 2019.04.20.

 ( 111 ) 199.363

 ( 210 ) M 09 01242

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 199.364

 ( 210 ) M 09 01218

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 199.366

 ( 210 ) M 09 00697

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 199.383

 ( 210 ) M 09 01149

 ( 180 ) 2019.04.21.

 ( 111 ) 199.384

 ( 210 ) M 09 00938

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 199.405

 ( 210 ) M 09 00417

 ( 180 ) 2019.02.12.

 ( 111 ) 199.429

 ( 210 ) M 09 01277

 ( 180 ) 2019.04.29.

 ( 111 ) 199.443

 ( 210 ) M 09 00619

 ( 180 ) 2019.03.10.

 ( 111 ) 199.450

 ( 210 ) M 09 00531

 ( 180 ) 2019.03.02.

 ( 111 ) 199.453

 ( 210 ) M 09 01037

 ( 180 ) 2019.04.15.

 ( 111 ) 199.455

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3240



 ( 210 ) M 09 01036

 ( 180 ) 2019.04.15.

 ( 111 ) 199.462

 ( 210 ) M 09 00782

 ( 180 ) 2019.03.24.

 ( 111 ) 199.475

 ( 210 ) M 09 00477

 ( 180 ) 2019.02.23.

 ( 111 ) 199.498

 ( 210 ) M 09 01232

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 199.500

 ( 210 ) M 09 01028

 ( 180 ) 2019.04.14.

 ( 111 ) 199.501

 ( 210 ) M 09 01026

 ( 180 ) 2019.04.13.

 ( 111 ) 199.502

 ( 210 ) M 09 01024

 ( 180 ) 2019.04.14.

 ( 111 ) 199.503

 ( 210 ) M 09 01023

 ( 180 ) 2019.04.14.

 ( 111 ) 199.513

 ( 210 ) M 09 00673

 ( 180 ) 2019.03.16.

 ( 111 ) 199.515

 ( 210 ) M 09 00369

 ( 180 ) 2019.02.11.

 ( 111 ) 199.535

 ( 210 ) M 09 02175

 ( 180 ) 2019.03.24.

 ( 111 ) 199.540

 ( 210 ) M 09 01272

 ( 180 ) 2019.04.28.

 ( 111 ) 199.560

 ( 210 ) M 09 00279

 ( 180 ) 2019.02.02.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M3241



 ( 111 ) 199.562

 ( 210 ) M 09 00870

 ( 180 ) 2019.04.01.

 ( 111 ) 199.564

 ( 210 ) M 09 00868

 ( 180 ) 2019.04.01.

 ( 111 ) 199.604

 ( 210 ) M 09 00583

 ( 180 ) 2019.03.05.

 ( 111 ) 199.642

 ( 210 ) M 09 01240

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 199.750

 ( 210 ) M 09 00405

 ( 180 ) 2019.02.16.

 ( 111 ) 199.754

 ( 210 ) M 09 01286

 ( 180 ) 2019.04.30.

 ( 111 ) 199.781

 ( 210 ) M 09 00783

 ( 180 ) 2019.03.24.

 ( 111 ) 199.783

 ( 210 ) M 09 00779

 ( 180 ) 2019.03.24.

 ( 111 ) 199.794

 ( 210 ) M 09 01293

 ( 180 ) 2019.04.30.

 ( 111 ) 199.911

 ( 210 ) M 09 00940

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 199.914

 ( 210 ) M 09 00699

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 199.945

 ( 210 ) M 09 00585

 ( 180 ) 2019.03.05.

 ( 111 ) 200.018

 ( 210 ) M 09 01262

 ( 180 ) 2019.04.28.
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 ( 111 ) 200.019

 ( 210 ) M 09 01261

 ( 180 ) 2019.04.28.

 ( 111 ) 200.020

 ( 210 ) M 09 01263

 ( 180 ) 2019.04.28.

 ( 111 ) 200.031

 ( 210 ) M 09 01248

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 200.032

 ( 210 ) M 09 01249

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 200.091

 ( 210 ) M 09 00708

 ( 180 ) 2019.04.23.

 ( 111 ) 200.095

 ( 210 ) M 09 00851

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 200.096

 ( 210 ) M 09 00847

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 200.110

 ( 210 ) M 09 02393

 ( 180 ) 2019.03.24.

 ( 111 ) 200.147

 ( 210 ) M 09 01224

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 200.148

 ( 210 ) M 09 01228

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 200.176

 ( 210 ) M 09 01225

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 200.179

 ( 210 ) M 09 00798

 ( 180 ) 2019.03.25.

 ( 111 ) 200.249

 ( 210 ) M 09 01179
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 ( 180 ) 2019.04.23.

 ( 111 ) 200.414

 ( 210 ) M 09 00947

 ( 180 ) 2019.04.07.

 ( 111 ) 200.415

 ( 210 ) M 09 00639

 ( 180 ) 2019.03.11.

 ( 111 ) 200.502

 ( 210 ) M 09 03264

 ( 180 ) 2019.11.10.

 ( 111 ) 200.504

 ( 210 ) M 09 03262

 ( 180 ) 2019.11.10.

 ( 111 ) 200.535

 ( 210 ) M 09 00784

 ( 180 ) 2019.03.24.

 ( 111 ) 200.842

 ( 210 ) M 09 01233

 ( 180 ) 2019.04.27.

 ( 111 ) 201.066

 ( 210 ) M 09 00288

 ( 180 ) 2019.02.03.

 ( 111 ) 201.269

 ( 210 ) M 09 00485

 ( 180 ) 2019.02.24.

 ( 111 ) 201.307

 ( 210 ) M 09 00896

 ( 180 ) 2019.04.03.

 ( 111 ) 201.442

 ( 210 ) M 09 01173

 ( 180 ) 2019.04.23.

 ( 111 ) 202.105

 ( 210 ) M 09 01204

 ( 180 ) 2019.04.24.

 ( 111 ) 202.209

 ( 210 ) M 10 01834

 ( 180 ) 2020.06.15.

 ( 111 ) 202.244
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 ( 210 ) M 09 01203

 ( 180 ) 2019.04.24.

 ( 111 ) 202.438

 ( 210 ) M 09 00346

 ( 180 ) 2019.02.09.

 ( 111 ) 202.795

 ( 210 ) M 09 00672

 ( 180 ) 2019.03.13.

 ( 111 ) 202.796

 ( 210 ) M 09 00671

 ( 180 ) 2019.03.13.

 ( 111 ) 203.211

 ( 210 ) M 09 00841

 ( 180 ) 2019.03.30.

 ( 111 ) 203.493

 ( 210 ) M 10 03649

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 203.628

 ( 210 ) M 11 01665

 ( 180 ) 2019.04.21.

 ( 111 ) 203.669

 ( 210 ) M 09 00949

 ( 180 ) 2019.04.08.

 ( 111 ) 204.594

 ( 210 ) M 09 00693

 ( 180 ) 2019.03.17.

 ( 111 ) 205.714

 ( 210 ) M 09 01202

 ( 180 ) 2019.04.24.

 ( 111 ) 205.756

 ( 210 ) M 09 01200

 ( 180 ) 2019.04.24.

 ( 111 ) 212.039

 ( 210 ) M 14 00142

 ( 180 ) 2019.04.21.

A rovat 750 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt
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 ( 111 ) 163.385

 ( 732 ) PROMONTORBOR Szőlő és Borgazdasági Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 ) 202.998

 ( 732 ) Birner GmbH, Perchtoldsdorf (AT)

 ( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 ) 202.999

 ( 732 ) Birner GmbH, Perchtoldsdorf (AT)

 ( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 3 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 201.928

 ( 732 ) PROMONTORBOR Szőlő- és Borgazdasági Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 ) Török Antal, Győr

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 222.258

 ( 732 ) Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

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

 ( 111 ) 222.464

 ( 732 ) Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

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

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  121.362

 ( 732 )  Allied Domecq Spirits & Wine Limited, London (GB)

 ( 111 )  121.717

 ( 732 )  ALL STAR C.V., Oregon (US)

 ( 111 )  121.751

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

 ( 111 )  121.886

 ( 732 )  Wilkinson Sword GmbH, Soligen (DE)

 ( 111 )  121.918

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  128.935

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  129.423

 ( 732 )  Haw Par Corporation Limited, Haw Par Techno Centre (SG)

 ( 111 )  129.951

 ( 732 )  The Absolut Company Aktiebolag, Stockholm (SE)

 ( 111 )  130.048

 ( 732 )  L'OREAL, Société anonyme, Párizs (FR)

 ( 111 )  130.081

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  130.295

 ( 732 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  130.399

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois 60607 (US)

 ( 111 )  130.400

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois 60607 (US)

 ( 111 )  130.401

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.402

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.404

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.405
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 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.406

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.407

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.408

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois 60607 (US)

 ( 111 )  130.639

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois 60607 (US)

 ( 111 )  130.643

 ( 732 )  The Research Foundation for Microbial Diseases of Osaka University, Osaka (JP)

 ( 111 )  161.023

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  161.025

 ( 732 )  BP p.l.c., London (GB)

 ( 111 )  161.028

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York (US)

 ( 111 )  161.244

 ( 732 )  Coatings Foreign IP Co. LLC, Wilmington, New Castle County, Delaware (US)

 ( 111 )  161.285

 ( 732 )  Coatings Foreign IP Co. LLC, Wilmington, New Castle County, Delaware (US)

 ( 111 )  161.291

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  161.295

 ( 732 )  Coatings Foreign IP Co. LLC, Wilmington, New Castle County, Delaware (US)

 ( 111 )  161.570

 ( 732 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio

 (US)

 ( 111 )  161.606

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  161.646

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  162.330

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  165.943
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 ( 732 )  Klasschem Kft., Algyő (HU)

 ( 111 )  166.298

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  166.911

 ( 732 )  Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  167.122

 ( 732 )  Corel Corporation (Kanadában bejegyzett cég), Ottawa, Ontario (CA)

 ( 111 )  167.191

 ( 732 )  Stratus Technologies Bermuda Ltd., Hamilton (BM)

 ( 111 )  168.500

 ( 732 )  Genzyme Corporation (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Cambridge, Massachusetts (US)

 ( 111 )  169.304

 ( 732 )  Dr Pepper/Seven Up, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano, Texas (US)

 ( 111 )  171.097

 ( 732 )  Budapesti Operettszínház, Budapest (HU)

 ( 111 )  173.012

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  199.192

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  199.213

 ( 732 )  IK Hotels Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.422

 ( 732 )  Szilvio Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.547

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

 ( 111 )  199.554

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

 ( 111 )  199.765

 ( 732 )  AAM Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.919

 ( 732 )  Austrotherm Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  199.952

 ( 732 )  Gallfood Pulykafeldolgozó és Értékesítő Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  200.366

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  200.402

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  200.511

 ( 732 )  Computer Outlet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.865

 ( 732 )  DERMA-ART Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.965

 ( 732 )  MERKAPT Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.134

 ( 732 )  Adrienne Feller Cosmetics Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Jászfényszaru (HU)

 ( 111 )  201.140

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  201.306

 ( 732 )  Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry "ALKALOID" AD - Skopje, Skopje (MK)

 ( 111 )  201.380

 ( 732 )  Főnix Resort Korlátolt Felelősségű Társaság, Csitár (Nógrádgárdony) (HU)

 ( 111 )  201.485

 ( 732 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.513

 ( 732 )  Giltner Attila Gábor, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.588

 ( 732 )  Együd Gábor, Pócsmegyer (HU)

 ( 111 )  201.606

 ( 732 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  201.607

 ( 732 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  201.608

 ( 732 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  201.617

 ( 732 )  CELSUS Természetgyógyászati Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.627

 ( 732 )  Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.678

 ( 732 )  Barabás Ernő, Miskolc (HU)
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 ( 111 )  201.776

 ( 732 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 111 )  201.787

 ( 732 )  CIB BANK Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.803

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 111 )  201.841

 ( 732 )  Balázs Valéria, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.891

 ( 732 )  iData Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.896

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  201.950

 ( 732 )  Magyar Szőlő- és Borkultúra Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.951

 ( 732 )  Magyar Szőlő- és Borkultúra Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.961

 ( 732 )  Adrienne Feller Cosmetics Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Jászfényszaru (HU)

 ( 111 )  201.987

 ( 732 )  Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.263

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.266

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois 60607 (US)

 ( 111 )  202.384

 ( 732 )  Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.499

 ( 732 )  Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.506

 ( 732 )  Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.510

 ( 732 )  Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.811

 ( 732 )  Brandenburg Géza, Érd (HU)

 ( 111 )  205.411
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 ( 732 )  IBSA Institut Biochimique S.A., Massagno (CH)

 ( 111 )  206.309

 ( 732 )  Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest (HU)

A rovat 87 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  177.849

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.175

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.176

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.965

 ( 732 )  MERKAPT Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  223.517

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  223.518

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Zrt., Budapest (HU)

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  121.886

 ( 732 )  Wilkinson Sword GmbH, Soligen (DE)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  121.918

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  143.972

 ( 732 )  PROCTER & GAMBLE HEALTH LIMITED, Weybridge, Surrey, KT13 OXP (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  161.028

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  162.330

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  200.402

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
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 ( 111 )  205.411

 ( 732 )  IBSA Institut Biochimique S.A., Massagno (CH)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  212.846

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

 ( 740 )  Hennelné Dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  121.918

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  143.972

 ( 732 )  PROCTER & GAMBLE HEALTH LIMITED, Weybridge, Surrey, KT13 OXP (GB)

 ( 111 )  161.028

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York (US)

 ( 111 )  162.330

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  186.945

 ( 732 )  Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 111 )  194.935

 ( 732 )  Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 111 )  194.936

 ( 732 )  Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 111 )  196.189

 ( 732 )  Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 111 )  200.402

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  200.937

 ( 732 )  Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 111 )  201.617

 ( 732 )  CELSUS Természetgyógyászati Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.411

 ( 732 )  IBSA Institut Biochimique S.A., Massagno (CH)

 ( 111 )  205.502

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
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 ( 111 )  205.681

 ( 732 )  Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 111 )  212.846

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

A rovat 15 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  130.399

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois 60607 (US)

 ( 111 )  130.400

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois 60607 (US)

 ( 111 )  130.401

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.402

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.404

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.405

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.406

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.407

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.408

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois 60607 (US)

 ( 111 )  130.639

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois 60607 (US)

 ( 111 )  130.824

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  161.646

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  167.191

 ( 732 )  Stratus Technologies Bermuda Ltd., Hamilton (BM)

 ( 111 )  195.806

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)
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 ( 111 )  199.192

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  199.422

 ( 732 )  Szilvio Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.765

 ( 732 )  AAM Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.946

 ( 732 )  Simon László, Szeged (HU)

 ( 111 )  200.451

 ( 732 )  Smithers-Oasis Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Kent, Ohio (US)

 ( 111 )  201.134

 ( 732 )  Adrienne Feller Cosmetics Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Jászfényszaru (HU)

 ( 111 )  201.896

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  201.917

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  202.266

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois 60607 (US)

 ( 111 )  203.784

 ( 732 )  Pezomed Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.931

 ( 732 )  Eventus Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.635

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.648

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.769

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.797

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.422

 ( 732 )  FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., HM11 Hamilton (BM)

 ( 111 )  216.434

 ( 732 )  BUDIS a.s., Budis (SK)
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 ( 111 )  219.920

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Nagykereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  225.397

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Nagykereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  225.494

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Nagykereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

A rovat 34 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 19 03363

 ( 731 ) WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató

 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  DR.VÉGH Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 16 01382

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 19 00360

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

 ( 740 )  dr. Marton Pál, Budapest

 ( 210 )  M 18 01858

 ( 731 )  DIAMOND Quest Ltd., OMC Chambers, Road Town, Tortola (VG)

 ( 740 )  KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.003.119

 ( 541 )  Alvaline

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.017.304

 ( 541 )  Calcino

 ( 511 )  2, 17, 19

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.180.255

 ( 541 )  ECOLAB

 ( 511 )  1-12, 14, 16-18, 20-22, 24-28, 30, 35, 37-38, 40-45

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.229.598

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.176

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.257

 ( 541 )  COMIT

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 42

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019
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 ( 111 )  1.487.267

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.318

 ( 541 )  ALPEXAVIT

 ( 511 )  5, 10

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.395

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.413

 ( 541 )  MailTicker

 ( 511 )  9, 38, 42

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.417

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.435

  
( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.463

 ( 541 )  RIDERS OF THE KNIGHTS

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.480

  

( 546 )

 ( 511 )  30
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 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.482

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.522

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.558

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.611

  
( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.652

 ( 541 )  BIONOV

 ( 511 )  9-10, 35, 42, 44

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.654

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 12, 37, 42

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.656

 ( 541 )  LYKKE CARE

 ( 511 )  3, 42

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019
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 ( 111 )  1.487.697

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.739

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.829

  
( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.859

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.898

  

( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.940

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.487.942

 ( 541 )  MOSCOW GOLDEN DOMES

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2019.09.19.
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 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.488.017

 ( 541 )  KINGDOM

 ( 511 )  23-24

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.488.063

 ( 541 )  IRIGANTIN

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.488.087

  

( 546 )

 ( 511 )  29, 32

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.488.141

  

( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.488.158

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.488.159

  

( 546 )

 ( 511 )  29-31

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.488.170
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( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.09.19.

 ( 450 )  GAZ 36/2019

 ( 111 )  1.488.218

 ( 541 )  LED MATRIX VISION

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.488.231

  

( 546 )

 ( 511 )  6-9, 35, 41-42

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.488.239

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 42

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.488.436

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.488.549

 ( 541 )  ROLLING DICE

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.488.604

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.488.690

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41
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 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.488.708

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.488.791

 ( 541 )  CREALINE

 ( 511 )  3, 5, 44

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.488.845

 ( 541 )  VISET

 ( 511 )  3, 5, 42

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.488.903

 ( 541 )  STARDUST

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.488.904

 ( 541 )  STARS

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.489.038

 ( 541 )  PAPRICHI

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.489.229

 ( 541 )  THEA

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.489.237

  
( 546 )

 ( 511 )  1-3, 5, 7, 9-10, 16-17, 19-22, 35, 37, 39, 41-42

 ( 580 )  2019.09.26.
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 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.489.266

 ( 541 )  CanderaStudio

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.489.325

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35, 41-42

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

 ( 111 )  1.489.415

  ( 546 )

 ( 511 )  11, 35, 37

 ( 580 )  2019.09.26.

 ( 450 )  GAZ 37/2019

A rovat 53 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  892.895

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.041.594

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.054.274

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.124.386

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.141.161

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.256.033

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.262.091

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.271.984

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.274.860

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.274.861

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.283.545

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.308.166

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.313.344

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.372.605

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.455.802

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.463.741

 ( 151 )  2019.12.02.
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 ( 111 )  1.463.762

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.463.774

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.463.805

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.463.928

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.463.966

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.463.973

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.463.974

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.024

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.038

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.065

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.219

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.239

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.245

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.249

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.279

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.282

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.284

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.346
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 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.369

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.420

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.428

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.464

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.530

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.545

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.556

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.558

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.610

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.628

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.654

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.708

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.766

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.795

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.850

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.945

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.464.981

 ( 151 )  2019.12.02.
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 ( 111 )  1.465.043

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.165

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.173

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.314

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.320

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.323

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.350

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.395

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.473

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.518

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.538

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.540

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.543

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.600

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.674

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.685

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.709

 ( 151 )  2019.12.02.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

W419



 ( 111 )  1.465.794

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.869

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.876

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.889

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.465.968

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.466.080

 ( 151 )  2019.12.02.

 ( 111 )  1.466.178

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.466.295

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.466.381

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.466.404

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.466.422

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.466.454

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.466.643

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.466.666

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.466.712

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.466.730

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.466.756

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.466.886
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 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.466.923

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.020

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.034

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.059

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.084

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.101

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.147

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.203

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.278

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.308

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.347

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.491

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.502

 ( 151 )  2019.12.17.

 ( 111 )  1.467.510

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.540

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.586

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.600

 ( 151 )  2019.12.16.
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 ( 111 )  1.467.684

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.836

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.467.865

 ( 151 )  2019.12.17.

 ( 111 )  1.468.011

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.468.038

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.468.248

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.468.252

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.468.316

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.468.514

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.468.536

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 111 )  1.468.545

 ( 151 )  2019.12.16.

A rovat 114 darab közlést tartalmaz. 
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INTÉZMÉNYI KÖZLEMÉNYEK

Hirdetményi úton történő kézbesítés

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 14 53355 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyeljárás felfüggesztése felszólalás esetén

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Shantou Chenghai Longjun Toy Factory, Zhulin Village, Lianshang

Town,, No. 4, East National Road,GuangdongChenghai District,

 Shantou City (CN)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 02371 / 13

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt.,

 Debrecen, 4031 Köntösgátsor 5-7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 02417 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kunvári Antal, Budapest, 1021 Budakeszi út 55/c (HU)

KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka-Bakonygyepes,

 8448 Fő u. 122/B. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 02470 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Aradi István ügyvéd, Budapest, 1106 Kerepesi út 73. (HU)

A.M.R. PLAZZA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

 Társaság, Budaörs, 2040 Petőfi u. 64. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 02486 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.,

 Szolnok, 5000 Szapáry út 18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 02690 / 11

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Paloma Kft., Kecskemét, 6000 Nagykőrösi u. 30. 1. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 02690 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Paloma Kft., Kecskemét, 6000 Nagykőrösi u. 30. 1. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 02764 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Actavis Hungary Kft., Debrecen, 4032 Bartha Boldizsár u. 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 02819 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Michael Kors (Switzerland) International GmbH, a limited liability

company organized under the laws of Switzerland, Bioggio, 6934

 Strada Regina 42 (CH)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 02845 / 9
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A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest, 1135 Csata u. 32. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04126 / 46

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Táraság, Budapest, 1033

 Polgár u. 8-10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 08 01583 / 21

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Táraság, Budapest, 1033

 Polgár u. 8-10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 08 01914 / 21

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Táraság, Budapest, 1033

 Polgár u. 8-10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 08 01915 / 21

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Táraság, Budapest, 1033

 Polgár u. 8-10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02378 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest, 1117

 Gábor Dénes utca 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02650 / 11

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Keresnyei Boglárka, Pécs, 7633 Szigeti út 69. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02853 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Lévay Máté, Budapest, 1092 Ráday u. 47. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02855 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Capdebo Gergely ügyvéd, Budapest, 1391 Pf: 247. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02865 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Cheng Fan Fang, Budapest, 1138 Népfürdő u. I/1a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02868 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gáspár Andrea, dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1055 Szalay u. 3. I/1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02869 / 6
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A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gáspár Andrea, dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1055 Szalay u. 3. I/1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02870 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gáspár Andrea, dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1055 Szalay u. 3. I/1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02884 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest, 1024 Retek u. 5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02886 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Füzessyné dr. Maglics Tímea ügyvéd, Budapest, 1051 Vigadó u. 2.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02886 / 9

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Füzessyné dr. Maglics Tímea ügyvéd, Budapest, 1051 Vigadó u. 2.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02896 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  CVaudit Kft., Budapest, 1094 Angyal u. 21. 2. em. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02901 / 7

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt., Budapest, 1011 Fő u. 14-18.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02901 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt., Budapest, 1011 Fő u. 14-18.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02904 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt., Budapest, 1011 Fő u. 14-18.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02904 / 7

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt., Budapest, 1011 Fő u. 14-18.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02916 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Euro Taxi Kft., Budapest, 1118 Citadella sétány 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02916 / 9
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A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Euro Taxi Kft., Budapest, 1118 Citadella sétány 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02918 / 40

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Gelato-Mix Kft., Győr, 9028 Külső Veszprémi út 44. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02922 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Cordes Gourmet Kft., Budapest, 1062 Andrássy út 70. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02923 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: FEX-FOOD Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 1078 Hernád

 u. 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02925 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ding Shuhui, Budapest, 1082 Baross u. 110. II/18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02926 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Yu Guang, Budapest, 1082 Baross u. 110. II/2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02931 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Bauland Kft., Fót, 2151 Fótliget Irodaház (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02940 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: NK Services (Magyarország) Infokommunikációs Megoldások és

 Szolgáltatások Kft., Budapest, 1118 Tétényi út 84-86. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02948 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ágoston Alexandra, Budapest, 1114 Bartók Béla út 15/a II/19. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02948 / 7

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ágoston Alexandra, Budapest, 1114 Bartók Béla út 15/a II/19. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02951 / 15

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Joy's United Kft., Szeged, 6721 Bocskai u. 8/a. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02955 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Hegyközi Manufaktúra Kft., Budapest, 1147 Hermina út 63. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02975 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MTG Metro Gratis Kft., Budapest, 1138 Madarász Viktor utca

 47-49. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02976 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MTG Metro Gratis Kft., Budapest, 1138 Madarász Viktor utca

 47-49. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02977 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MTG Metro Gratis Kft., Budapest, 1138 Madarász Viktor utca

 47-49. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02978 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MTG Metro Gratis Kft., Budapest, 1138 Madarász Viktor utca

 47-49. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02984 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: NIMBUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Székesfehérvár, 8000

 Repkény u. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02994 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Forrai Miklós, Budapest, 1082 Üllői u. 54. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02996 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1078 Nefelejcs

 u. 51. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02997 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Center Kereskedelmi Kft., Budapest, 1078 Nefelejcs u. 51. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 02999 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Folax Hitel Kft., Budapest, 1067 Teréz krt. 21. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03010 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Harján Lilla, Budapest, 1399 Pf::701/325 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03022 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Harangvölgyi András, Budapest, 1066 Lovag u. 17. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03027 / 7

A döntés tárgya:  Tájékoztató
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Rendezvényparádé Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest,

 1033 Tavasz u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03027 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Gellért Ügyvédi Iroda, Budapest, 1033 Meggyfa u. 29. (HU)

Rendezvényparádé Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest,

 1033 Tavasz u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03029 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: HETILAP Kulturális és Művészeti Kft., Budapest, 1067 Szobi u. 5.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03030 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Illés Géza Márton, Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1123 Alkotás út 53. MOM Park Irodaház E torony III. emelet (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03031 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Hudák Viktor, Gyál, 2360 Nefelejcs u. 33/1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03036 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1089 Bíró Lajos u. 44/B (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03040 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Első Magyar Optikus Zrt., Budapest, 1055 Kossuth tér 16-17. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03042 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dobos József, Kisvárda, 4600 Mátyás király út 88. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03048 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dumaszínház Kulturális Kft., Budapest, 1075 Madách út 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03052 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: GAP 1 Hungary Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest, 1142 Erzsébet királyné útja 125. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03056 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Cao Zhen Xiang, Budapest, 1081 Baross u. 78. I/8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03067 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kardos Péter, Mezőtúr, 5400 Balassa Bálint utca 34. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03068 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kardos Péter, Mezőtúr, 5400 Balassa Bálint utca 34. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03073 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ombrello Media Kft., Budapest, 1062 Aradi u. 59. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03074 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ombrello Media Kft., Budapest, 1062 Aradi u. 59. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03075 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hyperlogic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1087

 Asztalos Sándor u.9-12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03077 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hyperlogic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1087

 Asztalos Sándor u.9-12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03080 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dávid Alexandra, Haszon Lapkiadó Kft., Budapest, 1036 Bécsi út

 57-59. (HU)

 Haszon Lapkiadó Kft., Budapest, 1036 Bécsi út 57-59. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03112 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Földesi Edina, Földesi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1055 Balassi Bálint

 u. 27. III/43 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03119 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mintinvest-2005 Kft., Budapest, 1074 Baross tér 14. I/2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03133 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Péter ügyvéd, Budapest, 1051 Hercegprímás u. 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03136 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Master Feed Kft., Pannonhalma, 9090 Dózsa u. 102. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03137 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Master Feed Kft., Pannonhalma, 9090 Dózsa u. 102. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03139 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Master Feed Kft., Pannonhalma, 9090 Dózsa u. 102. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03143 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  HIP-TOM Kft., Kecskemét, 6000 Géza fejedelem u. 38. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03159 / 18

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  GREENCOM Global Zrt., Budapest, 1053 Haris köz 6. (HU)

 Adolf Staubert, Cadca, 022 01 Raková 1658 (SK)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 09 03160 / 16

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  FM1 Zrt., Budapest, 1025 Csévi utca 7. b. ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 00943 / 7

A döntés tárgya: Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és

 megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Pétervári Zoltán, Budapest, 1147 Gyarmat u. 81. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01288 / 6

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Simonné dr. Ziegler Krisztina, Győr, 9021 Zechmeister u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01407 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest, 1054 205. Szabadság tér 7.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01408 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest, 1054 205. Szabadság tér 7.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01409 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest, 1054 205. Szabadság tér 7.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01424 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: HealthCapital Tanácsadó és Szolgáltató Zrt., Budapest, 1024 Fény u.

 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01428 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Atlantropa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1149 Róna
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 u. 47/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01429 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Atlantropa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1149 Róna

 u. 47/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01430 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Atlantropa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1149 Róna

 u. 47/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01431 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Atlantropa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1149 Róna

 u. 47/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01432 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Atlantropa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1149 Róna

 u. 47/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01439 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest, 1386 Pf; 906/38 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01440 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest, 1386 Pf; 906/38 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01441 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PATIKA MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest, 1075 Rumbach Sebestyén u. 15. b. ép. II. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01443 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kovács Gergely András ügyvéd, Eger, 3300 Pf.: 392 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01448 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gajdos Róbert, Dr. Gajdos Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest, 1052

 Fehér Hajó u. 8-10. IV/1. (HU)

Trió Konyha és Bor Vendéglátóipari Kft., Budapest, 1107 Fogadó u.

 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01450 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: GetNano Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1535 Pf.: 832

 (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01497 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest, 1145 Róna u. 174. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01505 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Sorosi Gyula, Budapest, 1075 Kazinczy u. 35. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01520 / 13

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Torony Ingatlan Befektetési Alap, Budapest, 1062 Andrássy út 105

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01520 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Torony Ingatlan Befektetési Alap, Budapest, 1062 Andrássy út 105

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01529 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, Budapest, 1027 Fő u.

 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01595 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Candimpex Budapest Kft., Budapest, 1095 Soroksári út 58. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01602 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Roczkó Zita, Budapest, 1134 Angyalföldi út 5. 3/14. (HU)

 Celalettin Karabacak, Budapest, 1203 Pusztakamarás u. 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01608 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  iPONT International Kft., Budapest, 1133 Váci út 76. III. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01621 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Herb-Pharma HU Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 1145

 Columbus utca 30. A. ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01631 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Zentiva HU Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01635 / 15

A döntés tárgya:  Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Szatmári Gyula, Budapest, 1086 Fiumei u. 24/c. I/12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01635 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Szatmári Gyula, Budapest, 1086 Fiumei u. 24/c. I/12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01650 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mobile Engine Kft., Budapest, 1122 Városmajor utca 74., 3. emelet

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01651 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mobile Engine Kft., Budapest, 1122 Városmajor utca 74., 3. emelet

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01671 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Winkler Gábor, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1113 Tas

 vezér u. 18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01674 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Rosner Gábor, Budapest, 1117 Hauszmann A. u. 3. I. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01675 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Rosner Gábor, Budapest, 1117 Hauszmann A. u. 3. I. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01677 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Construmanet Kft., Dunakeszi, 2120 Bagoly u. 12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01682 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kálóczy György, Kálóczy és Bagi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1088

 József krt. 17. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00608 / 13

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Táraság, Budapest, 1033

 Polgár u. 8-10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02998 / 13

A döntés tárgya:  Képviselet megszűnésének tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Rádics Balázs, Budapest, 1146 Istvánmezei út 1-3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 03782 / 13

A döntés tárgya:  Képviselet megszűnésének tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Rádics Balázs, Budapest, 1146 Istvánmezei út 1-3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 14 02243 / 44

A döntés tárgya:  Törlési eljárás felfüggesztése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Barta László, Gyomaendrőd, 5502 Dózsa György út 2. (HU)
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 Barta László, Budapest, 1395 Pf. 407 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 14 02317 / 39

A döntés tárgya:  Törlési eljárás felfüggesztése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Barta László, Gyomaendrőd, 5502 Dózsa György út 2. (HU)

 Barta László, Budapest, 1395 Pf. 407 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 15 02865 / 10

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Nouvelle Media Kft., Budapest, 1134 Dévai u. 26-28. 4. em. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 16 02204 / 12

A döntés tárgya:  Képviselet megszűnésének tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Milkovics Pál Péter, Budapest, 1118 Ménesi út 81/A. 1. em. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 90 02078 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Michael Kors (Switzerland) International GmbH, a limited liability

company organized under the laws of Switzerland, Bioggio, 6934

 Strada Regina 42 (CH)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 99 04744 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ary Petronella, Debrecen, 4030 Vágóhíd u. 9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 99 04925 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Hidasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1055 Balaton u. 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 99 04931 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Fortunate Kereskedelmi Kft. "f.a.", Lajosmizse, 6050 Tarnay u. 11.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 99 04971 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: NOWACO (Hungary) Kereskedelmi Kft., Ráckeve, 2300 Nowaco út

 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 99 04992 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kis Lajos ügyvéd, Budapest, 1701 Pf.: 33. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 99 05021 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: ROMbrandt Multimédia Alkotóház Kft., Budapest, 1037

 Montevideo u.3.B.ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 99 05040 / 10
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A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Fehér Judit ügyvéd, Budapest, 1053 Egyetem tér 5. (HU)

E-Build Információs és Tanácsadó Kft., Budapest, 1146 Izsó

 u.7.I.em.3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 99 05448 / 10

A döntés tárgya:  Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kovács Krisztina kamarai jogtanácsos, Budapest, 1096 Lechner

 Ödön fasor 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 99 05448 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kovács Krisztina kamarai jogtanácsos, Budapest, 1096 Lechner

 Ödön fasor 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 99 05483 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kovács Krisztina kamarai jogtanácsos, Budapest, 1096 Lechner

 Ödön fasor 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 99 05483 / 10

A döntés tárgya:  Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kovács Krisztina kamarai jogtanácsos, Budapest, 1096 Lechner

 Ödön fasor 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 04 00906 / 62

A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása

 miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Barta László, Gyomaendrőd, 5502 V. ker. 71. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: X 19 00001 / 49

A döntés tárgya:  Pénzbefizetés rendeltetése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: NAPOCSKA SZOLGÁLTATÓ KFT, Budapest, 1161 Rákospalotai

 határút 129. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: X 19 00001 / 46

A döntés tárgya:  Pénzbefizetés rendeltetése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Remek Annamária, Budapest, 1139 Kartács u. 2. 1/45. (HU)

A rovat 139 darab közlést tartalmaz. 
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