
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 01120

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  Kovács Eszter, Monor (HU)

 ( 541 ) Chatikett

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok (kivéve készülékek,

berendezések); szórólapok; prospektusok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; könyvecskék, brossúrák;

 katalógusok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; elektronikus publikációk, multimédia; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások (szórakoztatás, oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

nem reklámcélú szövegek publikálása; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok

szervezése lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; a fent említett összes szolgáltatás

 társadalomtudományi vonatkozásban, a számítógép közvetítette kommunikáció és a netnyelvészet témakörében.

 ( 210 ) M 17 01255

 ( 220 ) 2017.04.19.

 ( 731 )  MLSZ Edzőcentrum Kft., Telki (HU)

 ( 541 ) GLOBALL HOTEL

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése;

irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámszövegek írása; szponzorok felkutatása; üzleti szerződések tárgyalása másik

 fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz;

kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; parkolási szolgáltatások; raktárak bérbeadása; raktározási

 információk; üzenet kézbesítés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

bálok szervezése; játékfelszerelések kölcsönzése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; nem reklámcélú

szövegek publikálása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; recepciós

szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz

 [tárgyalótermek]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 01729

 ( 220 ) 2017.05.26.

 ( 731 )  OKULÁR-JOKER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Vajda Sándor, Miskolc

 ( 541 ) TREND OPTIKA
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 ( 511 ) 9    Kontaktlencsék, szemüvegek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegláncok,

 optikai lencsék, optikai cikkek, napszemüvegek, szemüvegkeretek megnevezésű áruk.

  37    A szemüveg használatából fakadó sérülések, törések, deformálódások javítása.

  40    Dioptriás optikai- és napszemüveg-lencse csiszolása.

 ( 210 ) M 17 03157

 ( 220 ) 2017.10.06.

 ( 731 )  Vezse Roland, Üröm (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek

[útmutatók]; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvkötészeti cikkek; nyomtatott publikációk; prospektusok;

 szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák szépségápolási, spa és

 kozmetikai termékekkel, szolgáltatásokkal és oktatással kapcsolatosan.

 41    Nevelés; szakmai képzés; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatásj; online kiadványok megjelentetése; online könyvismertetők megjelentetése; multimédiás anyagok

 online kiadása.

 ( 210 ) M 17 03158

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  Georgi Yasmine Stephanie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benke és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatásmarketing szolgáltatások; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló

 programok igazgatása; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten; diszkók

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása;

idegenvezetős túrák levezetése; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás];

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási,

 szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; hordozható

épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; motelek; panziók; szállásfoglalás;

 szállásügynökségek; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03159
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 ( 220 ) 2017.10.06.

 ( 731 )  Friedmann Vendéglátó Kft., Budaörs (HU)

 Asztalos István, Kunszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Tuller András, Budapest

 ( 541 ) MAGYARORSZÁG ITALA

 ( 511 )  41    Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátás, élelmezés és közétkeztetés területén nevelés; szakmai képzés;

szórakoztatás; kulturális tevékenységek, valaminttudományos-, szakmai-, sajtó-, művészeti-, szórakoztatói-, és

kulturális díjak, valamint azzal összefüggő rendezvények és versenyek szervezése és lebonyolítása és ezzel

 összefüggő bírálói tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés) az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátás, élelmezés és közétkeztetés területén.

 45    Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátás, élelmezés és közétkeztetés területén szellemi tulajdonjogok

figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából, szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos

 konzultáció, szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 17 03448

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. 100%, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

 oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 17 03495

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  Sebők Andrea, Göd (HU)

 Sebők László, Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (fagylaltozó, cukrászda, kávézó, étterem).

 ( 210 ) M 17 03613

 ( 220 ) 2017.11.07.

 ( 731 )  MO-TO 95' Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Vajthó Ádám, Győr

 ( 541 ) UNIOIL

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03615

 ( 220 ) 2017.11.08.

 ( 731 )  Egymillióan a magyar esportért EGYESÜLET, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bíro Balázs György, Kaposvár

 ( 541 ) V4 Future Sports Festival

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 17 03616

 ( 220 ) 2017.11.08.
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 ( 731 )  MCS Vágóhíd Zrt. 100%, Mohács (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda dr. Szűcs Ernő Péter ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tej és tejtermékek.

 ( 210 ) M 17 03739

 ( 220 ) 2017.11.20.

 ( 731 )  Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) JUMBO

 ( 511 ) 5    Ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; glükóz étrend-kiegészítők, kazein

étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; szójafehérje étrend-kiegészítők; emberi fogyasztásra szánt

étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint, kreatint, karnitint,

vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálék-kiegészítők,

étrend-kiegészítők; proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy

aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek; protein étrend-kiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és

táplálék-kiegészítők; vitamin kiegészítők; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitaminok és

vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények étel-kiegészítők

formájában; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; étrend-kiegészítők karnitinből; glükózamin

étrend-kiegészítők; protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy

kondroitin alapú élelmiszerek sportolók számára, nem gyógyászati használatra; proteint, kreatint, karnitint,

vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerek;

protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú

élelmiszerek; proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy

 aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek.

 29    Protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú

élelmiszerek sportolók számára; proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványianyagokat, kondroitint,

glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványianyag-,

aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú élelmiszerek; proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi

anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek; proteint, kreatint,

karnitint, vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálék-kiegészítők; tej és tejtermékek; tejpor; tejsavó;

 kókuszreszelék; szója chips.

 30    Csokoládé; csokoládés italporok; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; kakaó; kakaóalapú italok;

kakaóitalok tejjel; vanília [ízesítőszer]; édesítőszerek; cukorpótlók; kukoricakeményítő étkezési célra; zabliszt;

karamell; energiaszeletek; csokoládé szeletek; proteinnel dúsított csokoládészeletek; gabonaszeletek; búzaalapú

müzliszeletek; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát alapú élelmiszer; tejturmix

 alapok[ízesítőszerek/aromák].

 32    Készítmények italokhoz; esszenciák italok előállításához; szójaalapú italok, nem tejpótlók; vitamintartalmú

italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás

 italok.

 35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan:

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítő enzimek, glükó zétrend-kiegészítők, kazein étrend-kiegészítők,

lecitin étrend-kiegészítők, szójafehérje étrendkiegészítők, emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,

táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és vitaminkészítmények, proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi
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anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, étrend-kiegészítők, proteint,

kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó

dúsított élelmiszerek, protein étrend-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálék-kiegészítők,

vitamin kiegészítők, vitamin és ásványi anyag kiegészítők, vitaminok és vitamin-készítmények, vitaminokat

tartalmazó étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények étel-kiegészítők formájában, ásványi táplálék-kiegészítők

emberi fogyasztásra, étrend-kiegészítők karnitinből, glükózamin étrend-kiegészítők, protein-, kreatin-, karnitin-,

vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú élelmiszerek sportolók számára,

proteint, kreatint, kamitint, vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat

tartalmazó élelmiszerek, protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy

kondroitin alapú élelmiszerek, proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint,

glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek, tej és tejtermékek, tejpor, tej savó,

kókuszreszelék, szója chips, csokoládé, csokoládés italporok, ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok], kakaó,

kakaóalapú italok, kakaóitalok tejjel, vanília [ízesítőszer], édesítőszerek, cukorpótlók, kukoricakeményítő

étkezési célra, zabliszt, karamell, energiaszeletek, csokoládé szeletek, proteinnel dúsított

csokoládészeletek,gabonaszeletek, búzaalapú müzliszeletek, szénhidrát készítmények élelmiszerekhez,

szénhidrátalapú élelmiszer, tejturmix alapok [ízesítőszerek/aromák], készítmények italokhoz, esszenciákitalok

előállításához, szójaalapú italok, nem tejpótlók, vitamintartalmú italok, energiaitalok, koffeintartalmú

 energiaitalok, azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek, izotóniás italok.

 ( 210 ) M 17 03797

 ( 220 ) 2017.11.24.

 ( 731 )  Swiss Fire Protection Research & Development AG, Sarnen (CH)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) COMPRESSED FOAM

 ( 511 ) 9    Tűzoltó-készülékek; tűzvédelmi készülékek; tűzoltó berendezések; sprinkler tűzoltó berendezések;

automatikus tűzoltó berendezések; tűzoltórendszerek; tűzoltótömlők; tűzoltófecskendők; vízszóró eszközök

tűzvédelmi célokra; tűzoltóhab kijuttatására szolgáló berendezések; tűzoltóhab kijuttatására szolgáló szórófejek;

tűzérzékelők; tűzérzékelő készülékek; tűzjelzők; tűzjelző készülékek; hangriasztók; riasztók; szirénák; tűzálló

ruházat; védőruhák tűz elleni védelemre; nadrágok tűz elleni védelemre; dzsekik tűz elleni védelemre; cipők tűz

elleni védelemre; csizmák tűz elleni védelemre; zoknik tűz elleni védelemre; kesztyűk tűz elleni védelemre;

maszkok tűz elleni védelemre; arcvédők tűz ellen; légzőkészülékek légszűrésre; légzőmaszkok nem mesterséges

 lélegeztetéshez.

 37    Csővezetékek építése es karbantartása; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete; tűzoltó

rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; tűzoltó berendezések telepítése, karbantartása és javítása; tűzoltó

 készülékek karbantartása és javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása.

 41    Képzési szolgáltatások tűzoltó készülékek használatával kapcsolatban; gyakorlati képzés tűzoltókészülékek

használatával kapcsolatban; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatás biztosítása; konferenciák

 szervezése és lebonyolítása.

 42    Építési tervkészítés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki

munkával kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; olajkutak

 vizsgálata, tesztelése; technológiai szaktanácsadás.

  45    Tűzoltás; tűzoltási szolgáltatások; tűzoltó-készülékek bérbeadása; tűzoltó-készülékek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 17 03831

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete 1/1, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Bukli Ádám, Székesfehérvár
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( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák

levezetése; 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; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott

kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; táboroztatás; testnevelés; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 17 03933

 ( 220 ) 2018.01.25.

 ( 731 )  IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém tároló szerkezetek.

  20    Kerékpár tárolók.

  39    Kerékpár tároló üzemeltetése, kerékpárok tárolása

 ( 210 ) M 17 03942

 ( 220 ) 2017.12.08.

 ( 731 )  Film Tec Corporation, Edina, Minnesota (US)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) TAPTEC

 ( 511 )  11    Vízkezelő berendezések, vízszűrő egységek és fordított ozmózisos egységek; vízszűrők és tisztítóegységek,

 cserélhető betétek és szűrők.

 ( 210 ) M 17 03944

 ( 220 ) 2017.12.08.

 ( 731 )  "VILLA MEDICI" Szolgáltató, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Hegedűs Tamás, Veszprém

 ( 541 ) Villa Medici Hotel, Étterem, Panzió

 ( 511 )  35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; szállodai

 üzletvezetés.

 41    Bálok szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; partik tervezése (szórakoztatás); szabadidős

létesítmányek üzemeltetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásolásához; szállásfoglalás; szállodai

 szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz; vendéglátás.
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 ( 210 ) M 17 03952

 ( 220 ) 2017.12.08.

 ( 731 )  Neuron Software Ltd. 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bodrogközi László, Debrecen

 ( 541 ) Gamification

 ( 511 ) 9    Adaptív szoftverek; adatfeldolgozó programok; adatfeldolgozó szoftverek grafikai ábrázolásokhoz;

adatfeldolgozó szoftverek; adatkeresést engedő számítógépes szoftver; adatkeresést lehetővé tevő számítógépes

szoftverek; adatok keresését és kinyerését lehetővé tevő számítógépes szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes szoftver; adattároló programok; adattárolók [szoftverek]

számítógépes használatra; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló számítógépes szoftverek;

alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő szolgáltatásokhoz; applikációs szoftver; cms szoftver

[tartalomkezelő rendszer]; játékhasználatot lehetővé tevő számítógépes szoftverek; képzési szoftverek; közösségi

szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; letölthető mobilalkalmazások adatok

továbbításához; letölthető mobilalkalmazások információk továbbításához; letölthető mobilalkalmazások

információk kezeléséhez; mobil szoftverek; mobil alkalmazások; mobiltelefon-szoftverek; munkafolyamat

alkalmazások; munkafolyamat-szoftverek; okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások; oktatási

szoftverek; oktató szoftverek; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes

alkalmazásszoftverek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverek

alkalmazás-programozó interfészekként való használatra (api); számítógépes szoftverek üzleti célokra; tanulói

 szoftverek.

 ( 210 ) M 17 03956

 ( 220 ) 2017.12.11.

 ( 731 )  Humen Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdei Zsolt, Budapest

 ( 541 ) Mr. Gay Hungary

 ( 511 )  41    Versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése az

 interneten; versenyek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése.

 ( 210 ) M 17 03968

 ( 220 ) 2017.12.12.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Pajor Dávid ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Sörtársaság

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

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

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

 áru).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 03999

 ( 220 ) 2017.12.14.

 ( 731 )  Wang Lili, Budapest (HU)

 ( 740 )  Frang Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Purple panda

 ( 511 )  20    Műanyag dobozok csomagoláshoz; műanyag edények csomagoláshoz; összeállított csomagolódobozok

[műanyagból]; szállítódobozok (nem fémből); ételcsomagoláshoz használt műanyag tálcák [tárolók]; átlátszó

 ételdobozok, tárolók kereskedelmi csomagolás céljára.
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  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 04042

 ( 220 ) 2017.12.18.

 ( 731 )  Wekerle-major Investment Kft., Dánszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Rieden Ildikó Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése;

 szabadidős létesítmények üzemeltetése, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

  43    Átmeneti szállások kiadása; szállásfoglalás; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 04054

 ( 220 ) 2017.12.19.

 ( 731 )  Pureco Kft. 40%, Budapest (HU)

 Fővárosi Vízművek 60%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Ivóvíz előállítását szolgáló víztisztító egységek; víztisztító berendezések, készülékek és gépek;

 berendezések szennyvíz tisztításához.

  37    Vízkezelő berendezések telepítése, karbantartása és javítása.

  40    Helyszíni víztisztító szolgáltatás; vízkezelés és víztisztítás; víztisztító berendezések kölcsönzése.

 ( 210 ) M 17 04125

 ( 220 ) 2017.12.26.

 ( 731 )  Fehérvár AV19 Sport Club, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Gál Péter Pál, Csopak

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatbázisok; elektromos vagy elektronikus telefonkönyvek, címjegyzékek; elektronikusan rögzített adatok;

elektronikus menetrendek; exponált diák, diafilmek; exponált, érzékenyített reprografikus filmek; exponált,

érzékenyített reprografikus lemezek; exponált mozgóképfilmek; exponált mozifilmek; holografikus filmek;

hologramok; játékokat tartalmazó műsoros kompaktlemezek; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;

letölthető telefonos csengőhangok; média tartalmak; mágneses felvételek; műsoros cd-lemezek; műsoros

kazetták; műsoros lemezek; műsoros mágneses adathordozók; optikai felvevő anyagok; optikai lemezfelvételek;

rögzített adatállományok; rögzített adatok [mágneses]; rögzített információt hordozó szalagok; számítógépes

adatbázisok; számítógépes szoftver programok; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek [programok];

 szoftverek.

 16    Építészeti makettek; festmények; festmények és kalligráfiai munkák; festmények [képek], keretezve vagy
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anélkül; festmények reprodukciói; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kalligrafikus

munkák; kartonból készült figurák; képek; litografált műtárgyak; metszetek; metszetek és ezek reprodukciói;

művészeti grafikai nyomatok; művészi képek; művészi lenyomatok; művészi vésetek; nyomatok [metszetek];

papírból készült figurák; papírfigurák; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból készült szobrok;

portrék, arcképek; rajzok; rézkarcok, gravűrök; színes olajnyomatok; szitanyomatok; szobrocskák, figurák

papírmaséból; vízfestmények, akvarellek; a grafikai iparban használatos papírok; ajándékcsomagoláshoz

papírmasni; barna papírok, kraftpapírok; ceruzák; fényképtartók; írószerek; papír kitűzők; papír asztaldíszek;

papírmasnik ajándékcsomagoláshoz; sablonok, stencilek; ajándékcsomagoló fólia; ajándékcsomagoló papír;

ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók; általános célú műanyag

zsákok; áruszállításra használt papírkartonok; bevásárló szatyor, táska; bevásárló táskák műanyagból;

csomagolásra szolgáló kartondobozok; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolásra szolgáló papírok;

csomagolóanyag ajándékokhoz; csomagolóanyag kartonból; csomagolóanyagok; csomagolópapír; dekoratív

papírmasnik csomagoláshoz; díszes csomagolópapír; fémes ajándékcsomagoló; gyűjthető kártyák tárolására

szolgáló műanyag lapok zsebekkel; műanyag ajándékcsomagolók; papír ajándékkísérők; papír ajándéktasakok,

zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papír- és kartondobozok; papírból

készült nyomtatott csomagolóanyagok; jegyzetfüzetek; jegyzettömbök; jegyzettömbök letéphető lapokkal;

 papírszalagok számológépekhez; üres jegyzetlapok.

 25    Alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsórészek

[ruházat]; alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú

szabadidős nadrágok; bokazoknik; bomberdzsekik; bőrövek; bőrövek [ruházat]; csúszásgátló zoknik; derékszíjak,

övek; dzsekik; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok,

sportos rövidnadrágok; egyenruhák; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok;

esőponcsók; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; farmerdzsekik; farmerkabátok; fehérnemű; fejpánt, izzadás

felfogására; fejpántok izzadás felfogására; felsőkabátok; felsőruházat; férfi alsóneműk; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat;

férfi kabátok; férfi, női és gyermek ruházat; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; gyermek felsőruházat;

gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek; gyermekruházat; halloween-jelmezek; hamis garbó nyakú

felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők; hétköznapi, utcai viselet; hivatalos viselet;

hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; izzadságfelszívó

alsóruházat; izzadságfelszívó zoknik; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kesztyűk; körsálak [ruházat]; környakas

pulóverek; kötött kesztyűk; kötött dzsekik, kabátok; kötött pólók; kötött ruhadarabok; kötöttáruk [ruházat];

melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók;

melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók;

melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények; mezek; mezek, sporttrikók,

egyberészes fürdőruhák; nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágok; női alsó; női alsóruházat, fehérnemű;

nyakbavalók; nyakkendők; nyaksálak; nyaksál; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak [sálak]; nyitott nyakú ingek; nylon

melegítők; nyomtatott pólók; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok; polár gyapjúdzsekik; polár pulóverek;

pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek;

pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövidnadrágok

[ruházat]; rövidnadrágok, shortok; rövidnadrágok, sortok; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sport

felsők, topok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportmellények; sportnadrágok; sportruhák

és -mezek; sportruházat; sportzokni; sportzoknik; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidő ruházat;

szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szabadidős ruházat; szélálló öltözék; szélálló ruházat;

széldzsekik; széldzsekik, bomber dzsekik; sztreccs-nadrágok; szuszpenzorok, fecskenadrágok [alsóneműk]; téli

kesztyűk; télikabátok; télikabátok, nagykabátok; termo zoknik; topok [ruházati cikkek]; tréningalsók; tréningruha

felsők, melegítő felsők; trikók; ujjatlan kesztyűk; ujjatlan mezek, sportingek; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan

 trikók; v-nyakú pulóverek; v-nyakú szvetterek; vászon ruházat; zoknik; zoknik és harisnyák; jégkorong mezek.

 28    Edző felszerelések sportoláshoz; hokiütők; hokikorongok; hokikesztyűk; hokikapuk; jégkorong-kapus
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 védőfelszerelések; jégkorong ütők; jégkorongkorcsolyák.

 32    Alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; búzasör; ízesített sörök;

kézműves sörök; malátasör; sörök; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; energiaitalok; energiaitalok [nem

gyógyászati használatra]; gyümölcslé; gyümölcslevek; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; ízesített

szénsavas italok; izotóniás italok; izotóniás italok [nem gyógyászati használatra]; izotóniás italok [nem

gyógyászati célokra]; kávé ízesítésű üdítőitalok; koffeintartalmú energiaitalok; nem szénsavas üdítőitalok;

proteinnel dúsított sportitalok; sportitalok; tápanyaggal dúsított italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok;

 vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitamintartalmú italok; víz; vizek.

 33    Asztali borok; édes borok; eperbor; fehérbor; forralt bor; forralt borok; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor;

 habzóbor, pezsgő; rozé borok; vörösbor.

 35    Apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; célzott marketing; címlisták készítése

közvetlen postai úton reklámozó szolgáltatásoknak [nem eladáshoz]; digitális reklámszolgáltatások; direkt

marketing szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon keresztül, reklám- és eladási célokra;

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési promóció

audiovizuális média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások

megbízásából; eseménymarketing; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; grafikus reklámozási

szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra;

hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával

weboldalon keresztül; 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; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok

szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal;

harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik

személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán;

hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és

elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési

szolgáltatások; hirdetésszervezés; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; honlapforgalom

optimalizálása; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; interneten használható reklámok

összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási

szolgáltatások; internetes marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként

használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása;

kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; kereskedelmi marketing [nem értékesítés];

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; kereskedelmi vállalkozásoknak

nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

keresőmotoros marketing szolgáltatások; keresőoptimalizálás; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási

céllal; közönségszolgálati [pr] szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; különleges rendezvények

promóciója; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és

népszerűsítés]; márkaalkotási szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások;

márkatesztelés; marketing beszámolók készítése; marketing célú becslések; marketing felmérések tervezése;

marketing információk nyújtása; marketing információk; marketing információk szolgáltatása; marketing

kampányok; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;
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marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás

keretében; marketing szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül;

marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása;

marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából; marketingtervek elkészítése; média

beszerzési szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; merchandising

szolgáltatások; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online

reklámozás; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; promóciós és

reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós kampányok

kidolgozása; promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával;

promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás;

rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám és

marketing szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva;

reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós szerződések készítése

harmadik felek számára; reklám szórólapok elkészítése; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag sokszorosítása;

reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok

készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok összeállítása,

kiadása és terjesztése; reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámkampányok

előkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámkiadványok tervezése; reklámok elkészítése; reklámok

előkészítése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámozás bannerekkel; reklámozás,

hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások;

reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások

számára; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási

szolgáltatások; sportolók promóciós menedzselése; sportszemélyiségek promóciójával kapcsolatos ügynökségi

szolgáltatások; sportversenyek és -események promóciója; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri

reklámozási szolgáltatások; szájról-szájra marketing; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; szponzorkeresés;

szponzorok felkutatása; szponzorok felkutatásával kapcsolatos szaktanácsadás; telefonmarketing szolgáltatások

[nem értékesítés]; telefonon keresztül biztosított üzleti promóciós szolgáltatások; telefonon nyújtott promóciós

szolgáltatások; telefonos marketing; telefonos promóciós reklámozás; telemarketing szolgáltatások;

videofelvételek készítése reklám célokra; videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése

 reklámozási célokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; weboldalakként használt reklámok összeállítása.

  41    Jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez.

 ( 210 ) M 17 04137

 ( 220 ) 2017.12.28.

 ( 731 )  Kovács László, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Vadnai Bence, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (sörök kivételével); borok; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; gyümölcstartalmú

 alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; szeszes italok.

 41    Bálok szervezése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és

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

partik tervezése [szórakoztatás]; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; helyfoglalás show-műsorokra; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;
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oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

 sportversenyek rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; szerencsejátékok.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 04140

 ( 220 ) 2017.12.28.

 ( 731 )  Ambrus Zoltán, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek.

 ( 210 ) M 18 00013

 ( 220 ) 2018.01.03.

 ( 731 )  Csíkszerda Egyesület, Agárd (HU)

 ( 740 )  Borbás Réka, Budapest

 ( 541 ) Kórusok éjszakája

 ( 511 )  9    Műsoros adathordozók, DVD, CD.

  25    Ruházati termékek, pólók, vászontáska.

  41    Kulturális tevékenység, zenés programok szervezése.

 ( 210 ) M 18 00017

 ( 220 ) 2018.01.04.

 ( 731 )  Foch Attila, Nyúl (HU)

 Kiss Tibor, Gősfa (HU)

 ( 541 ) ZENE-VÁR

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, kulturális tevékenység, TV műsor, zenés TV programok.

 ( 210 ) M 18 00023

 ( 220 ) 2018.01.05.

 ( 731 )  Csiba Gábor Tamás, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Strassburger Gyula, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00027

 ( 220 ) 2018.01.04.

 ( 731 )  Kenton Oliver Smith, Ulvenhout (NL)
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( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 00028

 ( 220 ) 2018.01.05.

 ( 731 )  Springer & Jacoby Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zöld Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 6:3 SPORT

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00029

 ( 220 ) 2018.01.05.

 ( 731 )  Springer & Jacoby Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zöld Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00030

 ( 220 ) 2018.01.08.

 ( 731 )  Dentalumina Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi, készülékek és műszerek; műfogak; fogpótlások; fogszabályozáshoz használt

 eszközök és berendezések; fogvédők; fogászati célok.

 35    Kereskedelmi ügyeletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; termékek és szolgáltatási

 bemutatók szervezése, üzleti információk, kereskedelmi képviseleti szolgáltatások.

  41    Orvosi, fogorvosi, fogtechnikusi szakképzések és oktatások; szakkönyvek, szakjegyzetek készítése.

  44    Orvosi szolgálatatások, fogászati szolgáltatások, fogtechnikusi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00048

 ( 220 ) 2018.01.09.

 ( 731 )  Fehér András 50%, Budakalász (HU)

 Vrabecz János 50%, Albertirsa (HU)

 ( 541 ) WANNABE

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai klubok; éjszakai mulatók

szolgáltatásai; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre;

 jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez.

 43    Vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

 italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00049

 ( 220 ) 2018.01.09.

 ( 731 )  Lev Levandovsky Tal 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 00054

 ( 220 ) 2018.01.09.

 ( 731 )  Varga Péter 100%, Pécs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Apróhirdetések; ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; kereskedelmi- és

lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; ingatlanokkal kapcsolatos reklámok, ingatlanokkal

 kapcsolatos kereskedelmi ügyletek, ingatlannal kapcsolatos biztosítás és pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

 36    Ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások;

ingatlanirodák [apartmanok]; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlannal kapcsolatos ügyletek

és szolgáltatások; ingatlanok listázási szolgáltatásai házbérléshez és lakásbérléshez; ingatlantanácsadás;

ingatlanügyletek; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek; kereskedelmi

ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; ügynökségek (ingatlan -); ügynökségi szolgáltatások

ingatlan megbízásból történő eladásához; ingatlanok értékbecslése; ingatlanérték-becslés; ingatlan értékelés;

 ingatlan értékbecslés.

 ( 210 ) M 18 00128
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 ( 220 ) 2018.01.16.

 ( 731 )  PatikaMax Korlátolt Feleősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek

 számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

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

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

 részére.

 ( 210 ) M 18 00153

 ( 220 ) 2018.01.18.

 ( 731 )  Tóth Mónika, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép hardverek; szoftverek közösségi hálózatokhoz; számítógépes szoftverek alkalmazásprogramozó

interfészekként vaió használatra (API); alkalmazásprogramozási interfész (API) szoftverek szoftveralkalmazások

építéséhez; online közösség létrehozására, kezelésére és azzal történő interakcióra használt számítógépes

szoftverek; számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a következőket: elektronikus média vagy

információ létrehozása, szerkesztése, feltöltése, letöltése, elérése, megtekintése, posztolása, megjelenítése,

megjelölése/címkézése, blogolása, adatfolyamos sugárzása, linkelése, megjegyzésekkel való ellátása, velük

kapcsolatos érzelmek jelzése, megjegyzések hozzáfűzése, beágyazása, továbbítása és megosztása vagy egyéb

módon történő biztosítása számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; képek, audiovizuális és

videotartalmak módosításának és továbbításának lehetővé tételéhez használatos számítógépes szoftverek;

fényképek, képek és audio, videó és audiovizuális tartalom módosítására szolgáló szoftver fényképészeti

szűrőkkel és kiegészített valóság (AR) effektusokkal, nevezetesen grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi

címkék, metaadatcímkék, hiperlinkek; számítógépes szoftverek adatok és információk gyűjtéséhez, kezeléséhez,

szerkesztéséhez, rendezéséhez, módosításához, átviteléhez, megosztásához és tárolásához; a felhasználók számára

elektronikus üzleti tranzakciók számítógépes és kommunikációs világhálózaton keresztüli lebonyolítását lehetővé

tevő letölthető e-kereskedelmi számítógépes szoftverek; elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és

emlékeztetők küldésére szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes kereső szoftverek; elektronikus

játékszoftver; videojáték-szoftver; szoftver az elektronikus adatok valós környezetekkel történő integrálására

szórakoztatási, oktatási, játékkal kapcsolatos, kommunikációs, valamint közösségi hálózatépítési célból;

szoftverek áruk és szolgáltatások megrendelésére és/vagy megvásárlására; helymeghatározást figyelembe vevő

szoftver helyek keresésére, meghatározására és megosztására; szoftver vezeték nélküli tartalom, adatok és

információk továbbítására; szoftverek, nevezetesen közösségi hálózati funkciókat biztosító alkalmazás; szoftver

virtuális közösségeken belüli csoportok létrehozására, kezelésére és elérésére; szoftver az emberi és az Al

(mesterséges intelligencia) platformok közötti együttműködés és kommunikáció megkönnyítésére; szoftverek

betöltött képek, hang-, audiovizuális és videó tartalmak, ill. a hozzájuk kapcsolódó szövegek és adatok

megtekintésére és azokkal kezelésére; alkalmazás programozási felület (API) az Al (mesterséges intelligencia)

platformok fejlesztéséhez; szoftverek rendezvények szervezéséhez; számítógépes program; számítógépes szoftver

elektronikus üzenetek, grafikák, képek, hang- és audiovizuális tartalom küldésére és fogadására számítógéppel az

interneten és a kommunikációs hálózatokon; szoftverek kép-, grafika-, hang-, videó- és szöveg feldolgozásra;

közösségi hálózati tartalmak kezelésére szolgáló szoftver, a virtuális közösséggel való kommunikációra, valamint
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a képek, audio, audiovizuális és videó tartalmak, fényképek, videók, adatok, szövegek, üzenetek, megjegyzések,

reklámok, média hirdetési kommunikáció és információ átadására; ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) szoftver;

 üzenetküldő szoftver.

 35    Marketing, reklám és promóciós szolgáltatások; piackutatási és tájékoztató szolgáltatások biztosítása; mások

áruinak és szolgáltatásainak reklámozása az interneten és kommunikációs hálózatokon keresztül; üzleti és

reklámszolgáltatások, elsősorban médiatervezés és médiavásárlás mások megbízásából; konzultációs

szolgáltatások a reklám és marketing területén; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi

vásárok rendezése; kereskedelmi információk gyűjtése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és

lebonyolítása; harmadik fél szolgáltatásainak és termékeinek cseréjének és értékesítésének lehetővé tétele

számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; online piacterek biztosítása áruk és/vagy szolgáltatások

értékesítői számára; on-line eszközök biztosítása eladók és vevők összehozása céljából; üzleti hálózatépítés;

reklámozási és információterjesztési szolgáltatások, elsősorban; kategorizált reklámfelületek biztosítása a

számítógépes világhálózaton keresztül; online számítógépes adatbázisok és online kereshető adatbázisok

biztosítása az apróhirdetések területén; előre fizetett ajándék kártyák, ezen belül ajándékkártya-utalványok

kiadása, amelyek beválthatók termékekre vagy szogláltatásokra; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen a

közfigyelem felhívása a jótékonysági, emberbarát, önkéntes, köz- és közösségi szolgálat és humanitárius

tevékenységek fontosságára; elektronikus médián keresztül történő reklámozás; ügyfélkapcsolat-menedzsment;

reklámszolgáltatások; internetes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő reklámterjesztés mások

számára; reklámszolgáltatások, nevezetesen online hirdetések célzása és optimalizálása; üzleti menedzsment;

üzleti adminisztráció, irodai funkciók; marketing és reklámtevékenységgel kapcsolatos üzleti konzultáció;

médiatervezés és médiavásárlási szolgáltatások; márka(név) tanácsadás; reklámanyagok tervezése mások

 számára.

 38    Távközlés; hozzáférés biztosítása számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz; távközlési

szolgáltatások, nevezetesen adatok, üzenetek és információk elektronikus továbbítása; online kommunikációs

fórumok biztosítása általános érdeklődésre számot tartó témakörökben; a mobileszköz és webhely felhasználóit

más helyi vagy globális weboldalakra irányító online kommunikációs kapcsolódási pontok rendelkezésre

bocsátása; hozzáférés segítése harmadik fél weblapjaihoz vagy más elektronikus tartalomhoz általános

bejelentkezéssel; online csevegőszobák, azonnali üzenetküldési szolgáltatások és elektronikus hirdetőtáblák

biztosítása; audio-, szöveg- és videoközvetítési szolgáltatások a számítógépes vagy más kommunikációs

hálózatokon keresztül; voice over Internet protocol (VOIP) szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások;

hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz a közösségi hálózatok területén; peer-to-peer (egyenrangú

hálózati) fotómegosztó és adatmegosztó szolgáltatások, nevezetesen digitális fényképfájlok, grafikák és

hanganyagok elektronikus továbbítása az internethasználók körében; telekommunikációs és peer-to-peer hálózati

számítógépes szolgáltatások, nevezetesen képek, audiovizuális és videó tartalmak, fényképek, videók, adatok,

szövegek, üzenetek, reklámok, média hirdetési kommunikáció és információ elektronikus továbbítása; videó,

audiovizuális és interaktív audiovizuális tartalom közvetítése és élö közvetítése az interneten keresztül;

telekonferencia; telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen adatátviteli és vétel szolgáltatások

telekommunikációs hálózatokon keresztül; mobiltelefon-kommunikációs szolgáltatások; webes üzenetküldés;

azonnali üzenetküldő szolgáltatások; hang, adat, hang, videó, szöveg és grafika elektronikus cseréje az interneten

 és a távközlési hálózatokon keresztül.

 41    Szórakoztató szolgáltatások; fényképek megosztása és videó megosztása; elektronikus kiadói szolgáltatások

mások számára; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen interaktív és többjátékosos és egyjátékosos

játékszolgáltatások számítógépes vagy kommunikációs hálózatokon keresztül játszott játékokhoz kapcsolódóan;

online források biztosítása szoftverfejlesztők számára; verseny szervezése és ösztönző jutalomprogramok

szoftverfejlesztők számára; oktatási anyagok közzététele, nevezetesen könyvek, folyóiratok, hírlevelek és

elektronikus kiadványok kiadása; online folyóiratok, nevezetesen webes blogok (blogok), amelyek felhasználó
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által meghatározott tartalmat tartalmaznak; szórakoztatási szolgáltatások, főként virtuálisvalóság-játékok

biztosítása; interaktív szórakoztatási szolgáltatások és virtuálisvalóság-tartalmak; online virtuális valóságos

játékok biztosítása; online kiterjesztett valóság játékok szolgáltatása; online kevert valóság játékok biztosítása;

oktatási szolgáltatások, nevezetesen konferenciák és szemináriumok szervezése és bonyolítása a mesterséges

intelligenciával és a "dolgok internetével" kapcsolatban; online játékok biztosítása; online játék szoftver

biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások, főként interaktív játékok biztosítása; oktatás; képzés biztosítása; sport

 és kulturális tevékenységek.

 42    Számítógépes szolgáltatások, különösen a regisztrált felhasználók számára csoportok és rendezvények

szervezését, vitákban való részvételt valamint társadalmi, üzleti és közösségi hálózatépítésbe történő

bekapcsolódást lehetővé tevő virtuális közösségek létrehozása; számítógépes szolgáltatások, köztük webkeresők

(kere sőmotorok) biztosítása globális számítógépes és kommunikációs hálózaton történő adatszerzéshez;

közösségi hálózatépítésre, virtuális közösség létrehozására valamint hang- és videoanyagok, fényképek,

szövegek, tartalom; és adatok továbbítására szolgáló szoftverek biztosítása; alkalmazás-kiszolgálói (ASP)

szolgáltatások, beleértve mások számítógépes szoftveralkalmazásainak hosztolását; olyan szoftverek biztosítása,

amelyek lehetővé tesznek a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciókat az interneten és a

kommunikációs hálózatokon keresztül; értesítések, figyelmeztető üzenetek küldésére, és elektronikus üzenetek

küldésére és fogadására szolgáló, valamint a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók globális

számítógépes hálózaton keresztüli végrehajtását lehetővé tevő szoftvereket kínáló szoftver mint szolgáltatás

(SaaS) szolgáltatások; mobil szoftver alkalmazások elérhetővé tétele, fejlesztése, értékelése, tesztelése és

karbantartása hordozható számítástechnikai eszközök számára; egyszeri bejelentkezés használatán alapuló

felhasználó hitelesítési szolgáltatások és szoftverháttér nyújtása e-kereskedelmi tranzakciók lebonyolítására;

elektronikus pénzátutalási, hitel- és betéti kártya, ill. elektronikus csekk-tranzakciók hitelesítési szolgáltatásainak

biztosítása egyszeri bejelentkezésen alapuló szoftvertechnológiával; olyan alkalmazásprogramozási felület (API)

biztosítása, amely a felhasználók számára lehetővé tesz elektronikus üzleti monetáris tranzakciókat az interneten

keresztül; szoftverek elektronikus fizetések feldolgozására; platform mint szolgáltatás (PAAS) szolgáltatásokat

tartalmazó szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára üzleti és e-kereskedelmi tranzakciók

végrehajtását; alkalmazás-programozási interfész (API) szoftver biztosítása hang-, videó-, kép-, szöveg-,

tartalom- és adatátvitelhez elektronikus üzenetküldéshez és adattovábbításhoz; szoftverek elektronikus

üzenetküldéshez; nyomon követési szolgáltatások; szoftverek biztosítása nyomkövetési szolgáltatásokhoz;

alkalmazás szolgáltató (ASP), amely szoftvereket tartalmaz nyomon követési szolgáltatásokhoz; szoftver

biztosítása a felhasználó tartózkodási helyének megosztására és megjelenítésére, más felhasználókkal folytatott

tevékenységek tervezéséhez és ajánlások készítéséhez; szoftverek biztosítása közösségi élet és úticél követéséhez;

alkalmazásszolgáltató (ASP), amely olyan szoftvereket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik vagy megkönnyítik a

közösségi élet és úticélok követését; szoftverek biztosítása rendelések és foglalások lebonyolításához;

helymeghatározó szoftver biztosítása az érdeklődésre számot tartó áruk, szolgáltatások és események helyének

keresésére, meghatározására és megosztására; alkalmazás-szolgáltató (ASP), amely helymeghatározó szoftverrel

rendelkezik az érdeklődésre számot tartó áruk, szolgáltatások és események helyének keresésére,

meghatározására és megosztására; szoftverek biztosítása emberek és az Al (mesterséges intelligencia) platformok

közötti interakció és kommunikáció megkönnyítésére; alkalmazás-szolgáltató (ASP), amely olyan szoftvereket

tartalmaz, amelyek lehetővé teszik vagy megkönnyítik az emberek és az Al (mesterséges intelligencia)

platformok közötti együttműködést és kommunikációt; kiterjesztett valóság és virtuális valóság effektek tervezése

fényképek, képek, videók és audiovizuális tartalmak módosításához; "platform mint szolgáltatás" (PAAS), amely

szoftverplatformokat tartalmaz hirdetések vásárlására és terjesztésére; szoftverek biztosítása fényképek, képek és

hang-, videó- és audiovizuális tartalom módosításához fényképészeti szűrőkkel és kiterjesztett valóság (AR)

effektekkel, melyek főként grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi címkék, metaadatcímkék,

hiperhivatkozások; "platform mint szolgáltatás" (PAAS), amely szoftveres platformot biztosít közösségi

hálózatba való bekapcsolódásra, a közösségi hálózati tartalmak kezelésére virtuális közösség létrehozására és a

képek, audiovizuális és videó tartalmak, fényképek, videók, adatok, szövegek, üzenetek, hirdetések,
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kommunikáció és információ továbbítására; személyi asszisztens szoftver biztosítása; szociális asszisztens

szoftver biztosítása; olyan online szolgáltatások nyújtása, amelyek nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatát teszik lehetővé elektronikus üzenetek, azonnali üzenetek, elektronikus figyelmeztetések és

emlékeztetők, valamint fényképek, képek, grafikák, adatok, hangok, videók és audiovizuális tartalmak küldésére

és fogadására a számítógépes és a kommunikációs hálózatokon keresztül; nem letölthető számítógépes szoftverek

ideiglenes használata a hangalapú internet protokoll (VOIP) hívások, telefonhívások, videohívások, szöveges

üzenetek, elektronikus üzenetek, azonnali üzenetek és online közösségi hálózati szolgáltatások nyújtásának

megkönnyítésére; Internetes protokoll (VOIP) hívások, telefonhívások, videohívások, szöveges üzenetek,

elektronikus üzenetek, azonnali üzenetek és online közösségi hálózatok szolgáltatásainak engedélyezésére vagy

megkönnyítésére szolgáló szoftvereket tartalmazó alkalmazás-szolgáltatás (ASP) szolgáltatások; számítógépes

szolgáltatások, nevezetesen információk nyújtása a technológia és a szoftverfejlesztés területén; az interneten és a

kommunikációs hálózatokon keresztül; szoftverek biztosítása fényképek készítéséhez és szerkesztéséhez, videók

rögzítéséhez és szerkesztéséhez; alkalmazásszolgáltatás (ASP), amely olyan szoftvereket tartalmaz, amelyek

lehetővé teszik vagy megkönnyítik a fényképek készítését és szerkesztését, valamint a videók rögzítését és

szerkesztését; szoftverfejlesztés; online szoftver biztosítása; alkalmazásszolgáltatás, nevezetesen alkalmazások,

szoftverek, webhelyek és adatbázisok biztosítása, fejlesztése és karbantartása a vezeték nélküli kommunikáció, a

mobilinformáció-hozzáférés és a távoli adatkezelés területén a vezeték nélküli tartalmak kézbesítésére kézi

számítógépek, laptopok és mobil elektronikus eszközök számára; alkalmazásszolgáltatás (ASP); olyan online

lehetőség biztosítása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feltölthessenek, módosíthassanak és

megoszthassanak audio-, videó-, fényképfelvételeket, szövegeket, grafikákat és adatokat; szoftver és

alkalmazások biztosítása ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRIVI); ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverrel

rendelkező alkalmazás-szolgáltatás (ASP); számítógépes szolgáltatások, főként alkalmazás-szolgáltatás, amely az

 ügyfélkapcsolat kezelésére (CRM) szolgáló alkalmazásprogramozási felületet (API) biztosítja.

 45    Közösségi hálózati szolgáltatások; concierge szolgáltatások nyújtása mások számára, nevezetesen szállások

foglalása, vásárlások megkönnyítése, szállítás-szervezés, kérés szerint személyes beállítások készítése,

termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlások, egyedi igények kielégítésére szolgáló ügyfél-specifikus

információk biztosítása, valamint elektronikus emlékeztetök és értesítések biztosítása; online közösségi hálózati

szolgáltatások; felhasználói hitelesítési szolgáltatások; azonosító hitelesítési szolgáltatások; üzleti azonosítási

 hitelesítési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00265

 ( 220 ) 2018.01.26.

 ( 731 )  Apparel Company Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth-Kalászi András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 00267

 ( 220 ) 2018.01.26.

 ( 731 )  HOTEL ÓZON Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) Residence Ozon

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00303

 ( 220 ) 2018.01.30.

 ( 731 )  Doremi Today Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tausz Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Biológiailag lebomló papírpép alapú tárolók elvitelre felszolgált ételekhez; bevásárló szatyor, táska;

 csomagolóanyagok élelmiszerekhez.

  35    Éttermek működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások.

  39    Árucsomagolás; csomagolás; csomagolási szolgáltatások; élelmiszercsomagolás.

 ( 210 ) M 18 00304

 ( 220 ) 2018.01.30.

 ( 731 )  Doremi Today Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tausz Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Bevásárló szatyor, táska; csomagolóanyagok élelmiszerekhez; csomagolóanyagok.

  39    Árucsomagolás; csomagolás.

  43    Elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00332

 ( 220 ) 2018.02.01.

 ( 731 )  FARKAS Bőrdíszmű Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Always Wild

 ( 511 )  18    Ajándéktáskák; aktatáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch]; aprópénz

tartók; atlétikai táskák; babahordozó hátizsák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák;

bőr levéltárcák; bőrből készült bőröndök; általános célú kerekes sporttáskák; bőrtáskák; bőröndök; cipőtáskák

utazáshoz; csizma- és síbakancstartó táskák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; diplomatatáskák; erszények,

pénztárcák; féloldalas hátizsákok; férfi kézitáskák, aktatáskák; guruló táskák; gurulós bőröndök; háti hordozók;

hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; irattáskák; irattartó tokok; jogosítványtokok;

kalapdobozok bőrből; kalapdobozok utazáshoz; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására; kerekes

bevásárlótáskák, szatyrok; kis bőröndök; kis erszények, pénztárcák; kisméretű utazótáskák; kofferek [kis

utazóládák]; kulcstartók bőrből; levéltárcák; műanyag utazótáskák; műbőr kulcstartó tokok; műbőr utazótáskák;

műbőr tokok; multifunkciós erszények, pénztárcák; művészeti mappák [táskák]; nagyméretű bőr útitáska
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[portmanteaux]; neszesszerek; nyakkendő tartók utazáshoz; nyakkendő tokok; női kézitáskák; oldaltáskák,

tarisznyák; oldaltáskák könyveknek; övtáskák; öltöny-, ing és ruhaszállító táskák; összehajtható aktatáskák; övek;

övhöz erősíthető pénztárcák; pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); piperecikkek szállítására szolgáló

tisztasági táskák; poggyász; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szíjak kézitáskákhoz; táskák, hátizsákok

táborozóknak; textil bevásárlótáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; túrahátizsákok; utazó

kézitáskák; útikészletek, bőrönd szettek; válltáskák, tarisznyák; vászon bevásárlótáskák; esernyők és napernyők;

bőrszíjak; szíjak bőrből; műbőr; vállpántok [táskákhoz]; vállszíjak; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban;

bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bútorhuzatok bőrből; ernyők, esernyők; hitelkártyatartók

[levéltárcák]; állatbőrök és irhák; kézitáskák; kikészített bőrök; marhabőrök; névjegytartók, kártyatartók;

 ruhatáskák utazáshoz; poggyász és útitáskák; vadásztáskák.

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

 35    Kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: kalap; táska; pénztárca;

ajándéktáskák; aktatáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch]; aprópénz tartók;

atlétikai táskák; babahordozó hátizsák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák; bőr

levéltárcák; bőrből készült bőröndök; általános célú kerekes sporttáskák; bőrtáskák; bőröndök; cipőtáskák

utazáshoz; csizma- és síbakancstartó táskák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; diplomatatáskák; erszények,

pénztárcák; féloldalas hátizsákok; férfi kézitáskák, aktatáskák; guruló táskák; gurulós bőröndök; háti hordozók;

hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; irattáskák; irattartó tokok; jogosítványtokok;

kalapdobozok bőrből; kalapdobozok utazáshoz; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására; kerekes

bevásárlótáskák, szatyrok; kis bőröndök; kis erszények, pénztárcák; kisméretű utazótáskák; kofferek [kis

utazóládák]; kulcstartók bőrből; levéltárcák; műanyag utazótáskák; műbőr kulcstartó tokok; műbőr utazótáskák;

műbőr tokok; multifunkciós erszények, pénztárcák; művészeti mappák [táskák]; nagyméretű bőr útitáska

[portmanteaux]; neszesszerek; nyakkendő tartók utazáshoz; nyakkendő tokok; női kézitáskák; oldaltáskák,

tarisznyák; oldaltáskák könyveknek; övtáskák; öltöny-, ing és ruhaszállító táskák; összehajtható aktatáskák; övek;

övhöz erősíthető pénztárcák; pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); piperecikkek szállítására szolgáló

tisztasági táskák; poggyász; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szíjak kézitáskákhoz; táskák, hátizsákok

táborozóknak; textil bevásárlótáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; túrahátizsákok; utazó

kézitáskák; útikészletek, bőrönd szettek; válltáskák, tarisznyák; vászon bevásárlótáskák; esernyők és napernyők;

bőrszíjak; szíjak bőrből; műbőr; vállpántok [táskákhoz]; vállszíjak; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban;

bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bútorhuzatok bőrből; ernyők, esernyők; hitelkártyatartók

[levéltárcák]; állatbőrök és irhák; kézitáskák; kikészített bőrök; marhabőrök; névjegytartók, kártyatartók;

 ruhatáskák utazáshoz; poggyász és útitáskák; vadásztáskák; ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 00347

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  Harmados Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rezes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    GPS készülékek.

  12    Lopásgátló eszközök járművekhez, autóriasztó berendezés, GPS védelem.

  37    Riasztóberendezés beszerelés, biztonságtechnikai berendezés beszerelés és karbantartás.

 ( 210 ) M 18 00355

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  Arnold Iván, Üröm (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 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).

 ( 210 ) M 18 00389

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SAMSARA HOTEL

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; értékesítési promóciós szolgáltatások fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámfilmek készítése; 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; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés

szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése;

üzleti értékelések; 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 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; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Bálok szervezése; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák

vezetése; golflétesítmények üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és

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

partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk;

 szórakoztatási szolgáltatások; vidámparkok.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók;

recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás;
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szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások;

 turistaházak, üdülök; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00391

 ( 220 ) 2018.02.07.

 ( 731 )  Zeng Wanli, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00397

 ( 220 ) 2018.02.08.

 ( 731 )  dr. Ibrahim-Mehdi Ádám Salah, Szeged (HU)

 ( 740 )  Óvári Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) SKYSHARD

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00401

 ( 220 ) 2018.02.08.

 ( 731 )  Dudás Lajos 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szilas Néptáncegyüttes

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 00412

 ( 220 ) 2018.02.09.

 ( 731 )  Kiss Katalin Enikő, Budapest (HU)

 Kovács Gábor, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Kerékpármosás, karbantartás, szerelés, kenés.

 ( 210 ) M 18 00449

 ( 220 ) 2018.02.13.

 ( 731 )  Csipai Roland Zoltán 100%, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatbázisok; média tartalmak; hologramok; műsoros lemezek; műsoros kazetták; műsoros cd-lemezek;

mozi-/keskenyfilmek (megvilágított); optikai lemezfelvételek; optikai felvevő anyagok; rögzített adatállományok;

rögzített adatok [mágneses]; rögzített információt hordozó szalagok; számítógépes szoftver programok;

számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek [programok]; szoftverek; elektromos vagy elektronikus

telefonkönyvek, címjegyzékek; elektronikusan felvett adatok az internetről; elektronikusan rögzített adatok;

előprogramozott lemezek; exponált diák, diafilmek; exponált mozgóképfilmek; exponált mozifilmek; hologramok

termékek eredettanúsításához; játékokat tartalmazó műsoros kompaktlemezek; letölthető csengőhangok

mobiltelefonokhoz; letölthető telefonos csengőhangok; mágneses felvételek; műsoros mágneses adathordozók;
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számítógépes adatbázisok; számítógépes digitális térképek; tárolt tipográfiai betűképeket tartalmazó

 adathordozók.

 35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi

sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító

standok bérbeadása; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

promóciós szolgáltatások; baseball játékok reklámozása; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban;

célzott marketing; címlisták készítése közvetlen postai úton reklámozó szolgáltatásoknak [nem eladáshoz];

digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók; eladási promóciós

szolgáltatások, nevezetesen különböző távközlési szolgáltatók összegyűjtése, hogy mások ezeket a

szolgáltatásokat kényelmesen meg tudják tekinteni és vásárolni; eladó gépjárművek meghirdetése interneten

keresztül; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon

keresztül, reklám- és eladási célokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási

szolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; értékesítési promóció audiovizuális

média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából;

értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós

szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek

gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése

online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan

szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel;

harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és

szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak népszerűsítése

online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok

szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal;

harmadik fél zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; harmadik személyek áruinak és

szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek

termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés

elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és

elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó

tanácsadás; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési

szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki

tevékenységek népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem felhívása

céljából; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen; hirdetési

szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetési szolgáltatások a

közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetési szolgáltatások az

egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; a filozófia oktatásával kapcsolatos reklámozás; a filozófiai

 képzés promóciója.

 41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási

szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton;

brosúrák kiadása; dalok kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; dalszövegek kiadása lapok formájában;

digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elbeszélések kiadása;
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elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése (nem

letölthető); elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;

elektronikus kiadványok (nem letölthetők); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

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

elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes

publikációja; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus

publikációk; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak

kiadása; évkönyvek kiadása; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online

közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok

kölcsönzése; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok

multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; forgatókönyvírói szolgáltatások; francia borokkal kapcsolatos

nyomtatványok kiadása; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának

kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; gyógyászati kiadványok megjelentetése;

gyógyászati technológiával kapcsolatos tudományos cikkek kiadása; gyógyászati technológiával kapcsolatos

tudományos cikkek megjelentetése és kiadása; gyógyszerészeti készítmények klinikai kísérletei során kapott

eredményeinek megjelentetése; hangoskönyvek kiadása; házi kedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása;

hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírlevélkiadási

szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása; interneten

közvetített hírműsor szolgáltatások; irodalmi műveket és okmányokat tartalmazó kézikönyvtárak; irodalmi

ügynökségek szolgáltatásai; írott szövegek kiadásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek

szerkesztése; ismertetők kiadása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó

nyomtatott anyagok szerkesztése, nem reklámcélokra; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel

kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kéziratok korrektúrázása; kiadás/megjelentetés

(könyv -); könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; kiadványok megjelentetése; kiadói

szolgáltatások; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; kottafüzetek kiadása; kották kiadása; kottázási

szolgáltatások; multimédiás anyagok online kiadása; multimédia publikációk; naptárak kiadása; napilapok

multimédiás megjelentetése; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén;

nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás terén; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok

kiadása és szerkesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; oktatási szövegek kiadása; poszterkiadás; riporteri szolgáltatások; számítógépes játékok

megjelentetése; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat tartalmazó online magazin biztosítása;

számítógépes kiadói szolgáltatások; színházi szövegkönyvek kiadása; szerkesztői konzultáció, tanácsadás;

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

szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével;

szövegek kiadása; tankönyvek kiadása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tévés és rádiós bemondói

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; zenei szövegek kiadása; zenei művek publikálása;

web-es újságok megjelentetése; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások;

újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok

megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; tudományos információs folyóiratok kiadása;

 tudományos munkák közzététele.

 ( 210 ) M 18 00453

 ( 220 ) 2018.02.14.

 ( 731 )  Dolina Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  7    Ködképző berendezés; fúvóberendezés; mezőgazdasági eszköz, nem kézzel működtetett.

  11    Légnedvesítő berendezés.

 ( 210 ) M 18 00454

 ( 220 ) 2018.02.14.

 ( 731 )  Arany Gábor, Mezőhék (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Mézek; gyógyfüves mézek; propolisz; aszalt gyümölcsöket, magvakat, csonthéjas magvakat tartalmazó

 mézek.

  31    Virágporok, nyers virágporok.

 35    Mézek; gyógyfüves mézek; propolisz; aszalt gyümölcsöket, magvakat, csonthéjas magvakat tartalmazó

 mézek, virágporok, nyers virágporok kereskedelme.

 ( 210 ) M 18 00455

 ( 220 ) 2018.02.14.

 ( 731 )  Ventilátorház Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Ventilátorok, szellő ventilátorok.

 35    Ventilátorok, légtechnikai termékek, fürdőszoba és WC kisventilátorok, ablakventilátorok,

axiálventilátorok, csőventilátorok, centrifugál ventilátorok, centrifugál ventilátorok sav és lúgálló kialakításban,

robbanásbiztos ventilátorok, tetőventilátorok, csatornaventilátorok, hangcsillapított ventilátorok, kandalló

ventilátorok, mennyezet ventilátorok, műszerventilátorok, légtisztító ventilátorok, nagykonyhai páraelszívó

ventilátorok, központi elszívók, hővisszanyerő szellőztető berendezések, kézszárítók, ipari és háztartási csövek,

alumínium flexibilis légcsatornák, fém és műanyag idomok, rácsok, légszelepek, zsaluk, pillangószelepek,

visszacsapó szelepek, fűtőbetétek, tűzvédelmi termékek, tűzvédelmi csappantyúk, tűzvédelmi rácsok,

páramentesítők, hangcsillapítók, rögzítőbilincsek, szűrődobozok és szűrő anyagok, szerelő ajtók, szerelési

anyagok, tetőátvezetők, tető sapkák, szabályzó eszközök és elektronikai eszközök, fűtőventilátorok,

légbeeresztők, huzatfokozók, konyhai páraelszívók, tűzvédelmi légszelepek, fordulatszám szabályzók,

szagelszívók, légbeeresztők, résszellőzők, elosztó dobozok, pillangószelepek, motoros

 pillangószelepek,anemosztátok, laposcsatornák kereskedelme.

 ( 210 ) M 18 00499

 ( 220 ) 2018.02.19.

 ( 731 )  Matmazel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Babó József, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 00532

 ( 220 ) 2018.02.20.

 ( 731 )  ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 00543

 ( 220 ) 2018.02.20.

 ( 731 )  Music Mercant Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest

 ( 541 ) Drum-Line Dobos Tehetségkutató

 ( 511 )   15    Dobok, ütőshangszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szórakoztatás és kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 18 00544

 ( 220 ) 2018.02.20.

 ( 731 )  Music Mercant Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Dobok, ütőshangszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szórakoztatás és kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 18 00549

 ( 220 ) 2018.02.20.

 ( 731 )  GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  SCHMIDT Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).
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9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00551

 ( 220 ) 2018.02.20.

 ( 731 )  Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 18 00552

 ( 220 ) 2018.02.20.

 ( 731 )  Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vigadó Palota

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 18 00555

 ( 220 ) 2018.02.20.

 ( 731 )  Kozmáné Hornyák Ildikó, Kecskemét (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és oktatási

 anyagok.

  28    Játékok és játékszerek.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 18 00560

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  Izsáki Házitészta Kft., Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Generációkon át

 ( 511 )   30    Lisztből és egyéb gabonaőrleményekből, gabonakészítményekből készült tészták.

 35    Lisztből és egyéb gabonaőrleményekből, gabonakészítményekből készült tészták kis és nagykereskedelme,

 az ehhez kapcsolódó kereskedelmi adminisztrációs és irodai munkák.

 ( 210 ) M 18 00561

 ( 220 ) 2018.02.21.
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 ( 731 )  Csákvári József, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Természetes alapanyagú kozmetikumok; kozmetikai cikkek; gyógyszappanok; kozmetikai bőrápoló szerek;

 masszázs gélek nem gyógyászati célokra; olajok; kenőcsök és balzsamok kozmetikai célokra.

5    Gyógynövény alapú gyógyászati készítmények; gyógyhatású kozmetikai készítmények; gyógyhatású

illóolajok; balzsamok és balzsamkészítmények gyógyászati használatra; fájdalomcsillapító krémek; gyógyhatású

 krémek bőrre; fájdalomcsillapító balzsamok; gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 18 00563

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  Natural Max GmbH, Grünwald (DE)

 ( 740 )  Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gesund - Vital - Fit - Enerix

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 00564

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  Natural Max GmbH, Grünwald (DE)

 ( 740 )  Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gesund - Vital - Fit - Vitalix

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 00565

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  Vászolyi Sajtmanufaktúra Kft., Vászoly (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest

 ( 541 ) SZENT MÁRTON SAJT

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 210 ) M 18 00566

 ( 220 ) 2018.02.21.

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

 ( 541 ) nautis

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00567

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1597



 ( 220 ) 2018.02.21.

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

 ( 541 ) nautis hotel

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00568

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  BERTA-KERT Kft. 100%, Révleányvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  31    Kertészeti és erdészeti termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; élő növények és virágok;

 hagymák, palánták és magok ültetéshez.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00598

 ( 220 ) 2014.12.12.

 ( 731 )  Lahners LLC, Wilmington (US)

 ( 740 )  FALUDI WOLF THEISS Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SPARK

 ( 511 ) 9    Elektronikus kiadványok, többek között letölthető elektronikus kiadványok könyvek, magazinok és

folyóiratok formájában a regényirodalom, ismeretterjesztő irodalom és televíziós szórakoztatás területén;

hangoskönyvek a regényirodalom, ismeretterjesztő irodalom és televíziós szórakoztatás területén; lemezen,

szalagon és elektronikus formában rögzített mozifilmek és tévéműsorok; berendezések elektronikus terjesztéshez,

elektromos berendezések tévéműsorok készítéséhez;; vezeték nélküli internet-hozzáférésen keresztül szöveg,

képek és hang fogadására, továbbítására és olvasására szolgáló hordozható elektronikus eszközök;

hangoskönyvek; elektronikus könyvek; zenét és hangoskönyveket tartalmazó letölthető MP3-állományok,

MP3-felvételek, MP4-állományok,MPp4-felvételek, digitális audioállományok, digitális multimédiaállományok

és podcastok; képeket, fényképeket, magazinokat, újságokat, hírleveleket és időszakos kiadványokat tartalmazó

elektronikus kiadványok, mindezek televíziós szórakoztatással kapcsolatban; videokamerák; DVD-lejátszók;

digitális videolemez (DVD) felvevők; távirányítók DVD-írókhoz és -lejátszókhoz; távirányítók

videolemez-felvevőkhöz és -lejátszókhoz; rögzítő eszközökhöz való távirányítók; digitális audiolejátszók;

hangfelvevők; DVD-lejátszók; zene felvételére, továbbítására és lejátszására szolgáló hordozható készülékek;

videó felvételére, továbbítására és lejátszására szolgáló hordozható készülékek; videó felvételére, továbbítására és

lejátszására szolgáló egyéb készülékek; monitorok tévékészülékekhez; tévékészülékek [televíziók] és

televízióadók; televíziókészülékekhez való távirányítók; televízió-hangoló; rádiókhoz való távirányítók;

számítógépes, elektronikus és videojáték felszerelések; iskolai és oktatási elektronikus készülékek és eszközök;

rádiós és televíziós adó- és vevőkészülékek; játékvezérlők; filmfelvevő gépek és berendezések; dekóderek

televíziókészülékekhez; televíziós adók és vevők; elektronikus szabályzók, vezérlők; elektronikus vezérlők

érzékelhető visszajelzések, nevezetesen a felhasználó által érzékelhető hangok és rezgések átadására;

mozgásérzékelő távirányító egységek interaktív videojátékhoz; távirányító egységek interaktív videojátékhoz;

szülői ellenőrzési szoftverek; fülhallgatók és fejhallgatók; távvezérlők hordozható és kézi elektronikus

eszközökhöz és számítógépekhez; többféle témát feldolgozó könyvekkel, magazinokkal, újságokkal,

folyóiratokkal, hírlevelekkel, útmutatókkal, kvízekkel, tesztekkel, hírlapokkal, kézikönyvekkel és televíziós

szórakoztatással kapcsolatos letölthető audio művek, vizuális művek és audiovizuális művek; mágneses

adathordozók; telefonok, videotelefonok, fényképezőgépek, kamerák; rádióvevők; rádióadók; videokamerák;

számítógépes hardverek mikroprocesszorok kivételével, központi feldolgozó egységek, áramkörös és integrált

áramkörös számitógépes hardverek integrált telefonos kommunikáció számítógépesített globális információs

hálózattal való ellátása; telefonhívások, faxok, elektronikus levelek és más digitális média küldésére és

fogadására szolgáló kézi és mobil digitális elektronikus eszközök valamint szöveg-, adat-, hang-, kép- és
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videoállományok felvételére, rendezésére, továbbítására, kezelésére és áttekintésére szolgáló kézi digitális

elektronikus eszközök alkatrészei és tartozékai; tartozékok és kellékek mobiltelefonokhoz, okostelefonokhoz és

táblagépekhez a következők formájában: borítók, tokok, bőrből vagy műbőrből készült tokok, szövetből vagy

textilből készült borítók, fejhallgatók, sztereó fejhallgatók, fülbe helyezhető fülhallgatók, sztereó hangszórók,

hangszórók, hangszórók otthoni használatra, fejhallgatók vezeték nélküli kommunikációs eszközökhöz;

sétálómagnó hangszórók; mikrofonok; telefonhívások, faxok, elektronikus levelek és más digitális média

küldésére és fogadására szolgáló mobil digitális elektronikus eszközök valamint szöveg-, adat-, hang-, kép- és

videóállományok felvételére, rendezésére, továbbítására, manipulálására és áttekintésére szolgáló kézi digitális

elektronikus eszközök csatlakoztatására és töltésére szolgáló készülékek; és elektronikusan olvasható, gépileg

olvasható vagy számítógéppi olvasható formátumú felhasználói kézikönyvek a fenti áruk mindegyikéhez,

 valamint ezekkel együtt árusítva.

 38    Távközlés; távközlési szolgáltatások, mégpedig letöltés nélkül hallgatható vagy nézhető és letölthető audio

és video állományok elektronikus átvitele számítógépes és egyéb kommunikációs hálózatokon; online

elektronikus hirdetőtáblák biztosítása számítógépes felhasználók közötti üzenetek átviteléhez a fogyasztói

termékinformációk területén; webcasting szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; telekommunikációs

szolgáltatások, azaz folyamatos adatátvitelű (streaming) és letölthető audió és videó és multimédiás tartalmú

fájlok elektronikus átvitele számítógépes és egyéb kommunikációs hálózatokon keresztül; beszéd, zene,

koncertek és rádióműsorok audió műsorszórása; vezeték nélküli szöveges és numerikus digitális üzenetküldő

szolgáltatások; kommunikáció vezeték nélküli elektronikus könyvolvasókon keresztül; audio-műsorszórás és

oktatási és szórakoztató digitális média továbbítása; kommunikációs szolgáltatások szövegek, képek, audio, videó

és adatok átvitelére, gyorsítótárazására, elérésére, fogadására, letöltésére, folyamszerű átvitelére, közvetítésére,

megosztására, megjelenítésére, formázására, tükrözésére és átadására távközlési hálózatokon keresztül, internetes

fórum, online chat szobák és online közösségek biztosítása a számítógépes felhasználók közötti üzenetváltások

továbbítása céljából; hozzáférés biztosítása segédeszközökhöz vagy elektronikus eszközökhöz távközlési

csatlakozási szolgáltatások biztosítása formájában képek, üzenetek, audio-, vizuális, audiovizuális és multimédiás

művek átviteléhez e-olvasók, mobiltelefonok, okostelefonok, hordozható elektronikus eszközök, hordozható

digitális eszközök, tabletek vagy számítógépek között; audio-, vizuális és audiovizuális anyagok adatfolyamos

sugárzása az interneten vagy más számítógépes vagy kommunikációs hálózaton keresztül; online csevegőszobák,

internetes fórumok és online közösségek biztosítása fényképek, videók, szöveg, adat, képek és más elektronikus

munkák továbbításához; podcastok átvitele, webcast-ok szolgáltatása; online hálózat rendelkezésre bocsátása,

melyek révén a felhasználók tartalmakat, szövegeket, vizuális műveket, audioműveket, audiovizuális műveket,

irodalmi műveket, adatokat, fájlokat, dokumentumokat és elektronikus műveket érhetnek el és oszthatnak meg;

online hálózati szolgáltatások biztosítása, lehetővé téve a felhasználóknak tartalmak, fényképek, videók,

szövegek, adatok, képek és más elektronikus művek megosztását szórakoztatással, többek között az alábbiakkal

kapcsolatban: mozifilmek, tv, audiovizuális művek, zene, audioművek, könyvek, színház, irodalmi művek,

sporttevékenységek, szabadidős tevékenységek, pihenési tevékenységek, tornák, művészet, tánc, musicalek,

kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, komédia, versenyek, vizuális művek, játékok, szerencsejáték, fesztiválok,

múzeumok, parkok, kulturális rendezvények, koncertek, kiadás, animáció, aktuális események, divat, multimédiás

bemutatók, történelem, nyelv, bölcsészettudományok, matematika, üzlet, tudomány, technológia, hobbik, kultúra,

sportok, művészetek, pszichológia és filozófia; weboldal biztosítása, amely lehetővé teszi a felhasználóknak

tartalmak, szövegek, irodalmi művek, vizuális művek, audioművek, audiovizuális művek, adatok, fájlok,

dokumentumok és elektronikus művek átvitelét, gyorsítótárazását, vételét, letöltését, folyamszerű átvitelét,

közvetítését, megjelenítését, formázását, átadását és megosztását; a felhasználók számára fényképek, videók,

szöveg, adatok, képek és más elektronikus művek küldését, tárolását, fogadását, letöltését, folyamatos sugárzását,

szórását, megjelenítését, formázását, továbbítását és megosztását lehetővé tevő weboldal biztosítása;

szórakoztatási célú online portálok biztosítása az alábbi területeken: filmek, televízió, audiovizuális művek, zene,

audio művek, könyvek, színház, irodalmi művek, sportesemények, rekreációs tevékenységek, szabadidős

tevékenységek, bajnokságok, művészet, tánc, musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, humor,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1599



versenyek, vizuális művek, játékok, szerencsejátékok, fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális események,

koncertek, kiadás, animáció, aktuális események, divatbemutatók, és multimédia bemutatók; távközlési

szolgáltatások, nevezetesen online elektronikus hirdetőtáblák rendelkezésre bocsátása üzenetek átvitelére a

számítógép felhasználók között a szórakozás témájában; interaktív csevegőszobák rendelkezésre bocsátása

széleskörű témákra vonatkozó üzenetek számítógép használók és előfizetők közötti átviteléhez; szórakoztatási

leírások és információk elektronikus átvitele számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; blogok

elektronikus kommunikációjának biztosítása; online csevegő- (chat-) szobák és elektronikus hirdetőtáblák

biztosítása; kommunikációra szolgáló online fórumok biztosítása az elektronikus játékok területén; számítógépes

játékok video-on-demand alapú továbbítása; információs ügynökségek szolgáltatásai; címjegyzékek biztosítása

telefonszámokhoz, üzleti címekhez, elektronikus levelezési címekhez, hálózati honlapcímekhez, emberek, helyek

és szervezetek címeihez és telefonszámaihoz; online interaktív elektronikus hirdetőtábla biztosítása a

képregények kiadása, szórakoztatás és a szórakoztatóipar területén; hang, adatok és képek elektronikus

 továbbítása globális kommunikációs hálózaton keresztül.

 41    Oktatási, képzési és szórakoztatási szolgáltatások, sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztató

szolgáltatások, azaz televíziós sorozatok; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen televízión, kábelen, az

interneten és vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon keresztül biztosított folytatásos sorozat; szórakoztatási

szolgáltatások; képek rendelkezésre bocsátása az internetről; szórakozási, szórakoztatási információk; magazinok

kiadása; online kiadványok közzététele (nem letölthető formában); elektronikus könyvek és folyóiratok kiadása;

mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; zene online kiadása; videók, hangfelvételek és

játékok, többek között elektronikus játékokkal együtt használandó játékkazetták kölcsönzése; rádiós és televíziós

szórakoztatás, játékok, filmek, zene terjesztése; videók, videofelvételek készítése; televízió, televíziós időállítók

vagy rádiókészülékek, játékok, filmek, interaktív televíziós műsorok és/vagy szolgáltatások, hang- vagy

videofelvételek bérlése, lízingelése és kölcsönzése; mozifilmek forgalmazása vagy kölcsönzése; filmek, hang

vagy video továbbítására és fogadására való készülékek kölcsönzése; online tájékoztatás a szórakoztatás

területén; versenyek szervezése; minden fentnevezett szolgáltatás online módon is számitógépes adatbázisból,

interneten vagy internethez kapcsolt telefonon át; on-line módon, számítógépes adatbázisból vagy a számítógépes

világhálón nyújtott, a szórakozással vagy oktatással kapcsolatos információk a következők terén: mozifilmek,

mozgóképek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók,

videók és DVD-k, nagy felbontású optikai lemezek és más audiovizuális művek; online (nem letölthető)

elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a következőkkel kapcsolatban: mozifilmek, mozgóképek,

dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók, videók és

DVD-k, nagy felbontású optikai lemezek és más audiovizuális művek; szórakoztató szolgáltatások, azaz

számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon megnézhető mozifilmek, mozgóképek,

dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók és más

audiovizuális művek; a következőkre vonatkozó információnyújtás; számítógépes hálózatokon és globális

kommunikációs hálózatokon megnézhető mozifilmek, mozgóképek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós

műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók, videók és DVD-k, nagy felbontású optikai lemezek és

más audiovizuális művek; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás, nevezetesen lehetőségek biztosítása a témák

széles körére vonatkozó információcserére és párbeszédre, élő rendezvények és levélben küldött információk

segítségével; számítógépes adatbázisból vagy számítógépes világhálózatról online módon biztosított,

mozgóképekhez, mozifilmekhez, dokumentumfilmekhez, filmekhez, televízióműsorokhoz, grafikákhoz,

animációkhoz és multimédiás bemutatókhoz, videókhoz és DVD-khez, nagy sűrűségű optikai lemezekhez és más

audiovizuális művekhez kapcsolódó információk; online adatbázisok rendelkezésre bocsátása a következőkre

vonatkozó általános hírek és információk kínálatával: mozifilmek mozgóképek, dokumentumfilmek, filmek,

televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók, videók és DVD-k, nagy felbontású optikai

lemezek és más audiovizuális művek; kölcsönzési tevékenység, nevezetesen mozifilmek, dokumentumfilmek,

játékfilmek, filmek, hangfelvételek, videojátékok, multimédiás bemutatások, elektronikus könyvek és

publikációk, videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális videolemezek, zenei felvételek, multimédiás
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felvételek, és számítógépes játékok kölcsönzése globális kommunikációs hálózaton át; bérbeadási szolgáltatások,

nevezetesen mozifilmek, dokumentumfilmek, mozgóképek, filmek, hangfelvételek, videojátékok, multimédiás

bemutatók, elektronikus könyvek és kiadványok, videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális videolemezek,

zenei felvételek, multimédiás felvételek és számítógépes játékok bérbeadása globális kommunikációs

hálózatokon keresztül; információk, beszámolók és személyreszabott ajánlások szolgáltatása a szórakoztatás

területén; információk, beszámolók és személyreszabott ajánlások szolgáltatása a szórakoztatás területén, globális

kommunikációs hálózatokon keresztül; tájékoztatás versenyekhez és játékokhoz kapcsolódóan; díjátadó

versenyek szervezése a szórakoztatás területén mutatott kiválóság elismerésének érdekében; nem letölthető

képregények és képregényalbumok online rendelkezésre bocsátása; a felhasználók számára forgatókönyvek,

filmek, televíziós show-k grafikus képek és cselekmények megtekintését lehetővé tevő weboldal biztosítása;

blogokat és nem letölthető kiadványokat tartalmazó weboldal biztosítása a szórakoztatás, komédia,

forgatókönyvek, könyvek, novellák területén; a szórakoztatással kapcsolatos információkat, versenyeket,

szöveget, videót, hangot, kiadványokat tartalmazó honlapok biztosítása; hírek és információk biztosítása a

szórakoztatás területén szórakoztatással kapcsolatos információ, versenyek, szöveg, videó, hang, kiadványok

területén; televíziós, mozifilmes és szórakoztatási szemlék biztosítása; nem letölthető filmeket és videókat

tartalmazó honlap biztosítása; szaktanácsadás a szórakoztatás és a szórakoztatóipar területén; szórakoztatással,

mozifilmekkel és televíziós műsorokkal kapcsolatos tájékoztatás közösségi hálózatokon keresztül; képek

rendelkezésre bocsátása az internetről; szórakozási, szórakoztatási információk; magazinok kiadása; online

kiadványok közzététele (nem letölthető formában); elektronikus könyvek és folyóiratok kiadása; mágneses vagy

optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; zene online kiadása; videók, hangfelvételek és játékok, többek

között elektronikus játékokkal együtt használandó játékkazetták kölcsönzése; rádiós és televíziós szórakoztatás,

játékok, filmek, zene, interaktív reklámozás és/vagy szolgáltatások és videofelvételek terjesztése; televízió,

televíziós időállítók vagy rádiókészülékek, játékok, filmek, interaktív televíziós műsorok és/vagy szolgáltatások,

hang- vagy videofelvételek bérlése, lízingelése és kölcsönzése; mozifilmek forgalmazása vagy kölcsönzése;

filmek, hang vagy video továbbítására és fogadására való készülékek kölcsönzése; online tájékoztatás a

szórakoztatás területén; versenyek szervezése; minden fentnevezett szolgáltatás online módon is számítógépes

adatbázisból. interneten vagy internethez kapcsolt telefonon át; on-line módon számítógépes adatbázisból vagy a

számítógépes világhálón nyújtott, a szórakozással vagy oktatással kapcsolatos információk a következők terén:

mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás

bemutatók, videók és DVD-k és más audiovizuális művek; on-line elektronikus kiadványok (nem letölthető)

rendelkezésre bocsátása a következőkkel kapcsolatban; mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek, filmek,

televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók, videók és DVD-k és más audiovizuális

művek; szórakoztató szolgáltatások, azaz számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon

megnézhető mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és

multimédiás bemutatók és más audiovizuális művek; a következőkre vonatkozó információnyújtás: számítógépes

hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon megnézhető mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek,

filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók és más audiovizuális művek;

szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás, nevezetesen lehetőségek biztosítása a témák széles körére vonatkozó

információcserére és párbeszédre, élő rendezvények és levélben küldött információk segítségével; on-line módon

számítógépes adatbázisból vagy a számítógépes világhálón nyújtott információk a következőkkel kapcsolatban:

mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás

bemutatók, videók és DVD-k és más audiovizuális művek; kölcsönzési tevékenység, nevezetesen mozifilmek,

dokumentumfilmek, játékfilmek, filmek, hangfelvételek, videojátékok, multimédiás bemutatások, elektronikus

könyvek és publikációk, videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális videolemezek, zenei felvételek,

multimédiás felvételek, és számítógépes játékok kölcsönzése globális kommunikációs hálózaton át; kölcsönzési

tevékenység, nevezetesen mozifilmek, dokumentumfilmek, játékfilmek, filmek, hangfelvételek, videojátékok,

multimédiás bemutatások, elektronikus könyvek és publikációk, videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális

videolemezek, zenei felvételek, multimédiás felvételek, és számítógépes játékok kölcsönzése globális
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kommunikációs hálózaton át; bérbeadási szolgáltatások, nevezetesen mozifilmek, dokumentumfilmek,

mozgóképek, filmek, hangfelvételek, videojátékok, multimédiás bemutatók, elektronikus könyvek és kiadványok,

videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális videolemezek, zenei felvételek, multimédiás felvételek és

számítógépes játékok bérbeadása globális kommunikációs hálózatokon keresztül; információk, beszámolók és

személyreszabott ajánlások szolgáltatása a szórakoztatás területén; információk, beszámolók és személyreszabott

ajánlások szolgáltatása a szórakoztatás területén, globális kommunikációs hálózatokon keresztül;

információszolgáltatás és kommentárok a szórakoztatás és oktatás területén számítógépes világhálózat

segítségével, nevezetesen tájékoztatás a zene, könyvek, filmek, mozifilmek, tévéműsorok, játékok, játékszerek,

sportcikkek, elektronikai cikkek, multimédiás bemutatók, videók és DVD-k és más háztartási és fogyasztási

cikkek területén; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen online rögzített hanganyagok szolgáltatása a zene,

könyvek, filmek, mozifilmek, tévéműsorok, játékok, játékszerek, sportcikkek, elektronikai cikkek, multimédiás

bemutatók, videók és DVD-k és más háztartási és fogyasztási cikkek területén; szórakoztató szolgáltatások,

nevezetesen online szemlék, minősítések és ajánlások biztosítása a zene, könyvek, filmek, mozifilmek,

tévéműsorok, játékok, játékszerek, sportcikkek, elektronikai cikkek, multimédiás bemutatók, videók és DVD-k és

más háztartási és fogyasztási cikkek területén; szórakoztatási szolgáltatások. nevezetesen, műsoros audio-,

vizuális és audiovizuális művek részleteinek biztosítása az internet segítségével; könyvek, magazinok,

folyóiratok, irodalmi művek, vizuális művek, audioművek és audiovizuális művek megjelentetése; nem letölthető

műsoros audio-, vizuális és audiovizuális művek biztosítása vezeték nélküli hálózatokon keresztül; online

számítógépes játékok és online interaktív történetek biztosítása; online hírlevelek és blogok biztosítása az

alábbiakkal kapcsolatban: szórakoztatás, mozifilmek, TV, audiovizuális művek, zene, audioművek, könyvek,

színház, irodalmi művek, sporttevékenységek, szabadidős tevékenységek, pihenési tevékenységek, tornák,

művészet, tánc, musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, komédia, versenyek, vizuális művek, játékok,

szerencsejáték, fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális rendezvények, koncertek, kiadás, animáció, aktuális

események, divatbemutatók és multimédiás bemutatók; könyvek, folyóiratok, és irodalmi művek kivonatainak

kiadása; és olyan vizuális környezetek biztosítása, amelyekben a felhasználók kapcsolatba léphetnek egymással

szabadidős, kikapcsolódási és szórakozási célból; információk, hírek, cikkek és ismertetők biztosítása az alábbiak

terén: szórakoztatás, többek között mozifilmek, TV, audiovizuális művek, zene, audioművek, könyvek, színház,

irodalmi művek, sporttevékenységek, szabadidős tevékenységek, pihenési tevékenységek, tornák, művészet, tánc,

musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, komédia, versenyek, vizuális művek, játékok, szerencsejáték,

fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális rendezvények, koncertek, kiadás, animáció, aktuális események,

divatbemutatók és multimédiás bemutatók, interaktív oktatási szolgáltatások számítógép-alapú és számítógéppel

segített útmutatás terén az aktuális események, oktatás, történelem, nyelv, bölcsészettudományok, irodalom,

matematika, üzlet, tudomány, technológia, hobbik, kultúra, sportok, művészetek, pszichológia és filozófia

vonatkozásában; információk, hírek, cikkek és hozzászólások biztosítása az oktatás és oktatási intézmények

területén; oktatási szolgáltatások tantermi oktatás és online távoktatás formájában aktuális események, oktatás,

történelem, nyelv, szabad művészetek, matematika, üzlet, természettudományok, hobbik, technológia, kultúra,

sportok, művészetek, pszichológia és filozófia témakörében; interaktív oktatási szolgáltatások számítógép-alapú

és számítógéppel segített oktatás formájában az alábbi témákban: aktuális események, oktatás, történelem, nyelv,

bölcsészettudományok, irodalom, matematika, üzlet, tudomány, hobbik, technológia, kultúra, sportok,

művészetek, pszichológia és filozófia; oktatási és szórakoztatási szolgáltatások podcast-ek, webcast-ek és

folytatásos programok formájában hírekkel és hozzászólásokkal az alábbiak területén: az interneten vagy más

kommunikációs vagy számítógépes hálózatokon keresztül elérhető mozifilmek, tv, audiovizuális művek, zene,

audioművek, könyvek, színház, irodalmi művek, sporttevékenységek, szabadidős tevékenységek, pihenési

tevékenységek, tornák, művészet, tánc, musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, komédia, versenyek,

vizuális művek, játékok, szerencsejáték, fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális rendezvények, koncertek,

kiadás, animáció, aktuális események, divat és multimédiás bemutatók; műsoros audio, audiovizuális és

multimédia művek biztosítása az interneten, vagy egyéb számítógépes vagy kommunikációs hálózaton az

alábbiakkal kapcsolatban: szórakoztatás, filmek, televízió, audiovizuális művek, zene, audio művek, könyvek,
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színház, irodalmi művek, sportesemények, rekreációs tevékenységek, szabadidős tevékenységek, bajnokságok,

művészet, tánc, musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, humor, versenyek, vizuális művek, játékok,

szerencsejátékok, fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális események, koncertek, kiadás, animáció, aktuális

események, divatbemutatók, és multimédia bemutatók; mozifilmek gyártása; filmstúdiók; rádió- és

televízióműsorok készítése, show-műsorok készítése; rádiós szórakoztatás; stúdiószolgáltatások; színházi

produkciók; videó szerkesztés. videofilmgyártás; forgatókönyv-szövegkönyvíró szolgáltatások; filmstúdiók,

színházi produkciók; videoszalagok vágása; versenyek szervezése; rádiós és televíziós műsorújság;

klubszolgáltatások (szórakoztatás) szinkronizálás; filmek szerkesztése; zeneszerzés; stúdiószolgáltatások;

hangfelvétel készítés; szórakoztatás, vagyis számítógépes játék rendelkezésre bocsátása online módon;

szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen online elektronikus játékok rendelkezésre bocsátása; szórakoztató

szolgáltatások, azaz online videojátékok szolgáltatása; elektronikus játékokkal kapcsolatos, interneten keresztül

nyújtott szolgáltatások; számítógépes játék biztosítása hálózat felhasználói számára a hálózaton történő

felhasználásra; on-line információk nyújtása számítógépes játékokkal és számítógépek játékokhoz való

fejlesztésével kapcsolatban; online, nem letölthető digitális játékokat, filmeket, tévéműsorokat, zenét, és egyéb,

könyveket, magazinokat, aktuális eseményekre vonatkozó híreket és szórakoztatással kapcsolatos információkat

tartalmazó szöveges, audio- és videofájlokat kínáló kereshető online adatbázis biztosítása szórakoztató célra;

szórakoztatásra vonatkozó információkat és termékismertetőket tartalmazó weboldal biztosítása az audio-,

vizuális és audiovizuális tartalmak, nevezetesen filmek, tévéműsorok, videók és zene területén; hírek és

információk biztosítása a szórakoztatás terén termékismertetőkkel és -ajánlásokkal kapcsolatban, mindezek az

audio-, video- és audiovizuális tartalmak, nevezetesen filmek, tévéműsorok, videók és zene vonatkozásában;

filmeket, tévéshow-kat, videókat és zenét tartalmazó felvételek formájában letölthető audio-, video- és

audiovizuális tartalmakat biztosító weboldal biztosítása, az internet, távközlési hálózatok és vezeték nélküli

távközlési hálózatok segítségével elérhető audio-, video- és audiovizuális tartalmakat biztosító kereshető

adatbázis biztosítása a szórakoztatás területén; szórakozással kapcsolatos tájékoztatás biztosítása közösségi

hálózatokon keresztül audio-, vizuális és audiovizuális tartalmakkal kapcsolatban; szaktanácsadás a szórakoztatás

és a szórakoztatóipar területén; szórakoztatással, mozifilmekkel és televíziós műsorokkal kapcsolatos tájékoztatás

közösségi hálózatokon keresztül; a fentiekre vonatkozó tájékoztatási, konzultációs és tanácsadási szolgáltatások

 nyújtása.

 ( 210 ) M 18 00617

 ( 220 ) 2018.02.22.

 ( 731 )  Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámfilmek készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;
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segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés;

szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése;

üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektető 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; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Bálok szervezése; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák

vezetése; golflétesítmények üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és

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

partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk;

 szórakoztatási szolgáltatások; vidámparkok.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók;

recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások;

 turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00620

 ( 220 ) 2018.02.27.

 ( 731 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00643

 ( 220 ) 2018.02.27.

 ( 731 )  NKI INVEST Kft. 1/1, Nagykarácsony (HU)

 ( 740 )  Dr. Pajor Dávid, 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.

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 18 00646

 ( 220 ) 2018.02.28.

 ( 731 )  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Rentzné dr. Bezdán Edit, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

 szervezése; nyereményjátékok működtetése.

 ( 210 ) M 18 00654

 ( 220 ) 2018.02.28.

 ( 731 )  Resdevco Ltd. 100%, Jerusalem (IL)

 ( 740 )  Dr. Kósa Apollónia, Budapest

 ( 541 ) CTNF

 ( 511 ) 5    Kiegészítő szerek (adjuvánsok) orvosi, gyógyászati célokra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra.

 ( 210 ) M 18 00655

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  Grepton Informatikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Grepton

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00656

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  Tóth László, Komló (HU)

 ( 740 )  Benedek Róbert, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 43    Vendéglátás; időleges szállásadás(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00657

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  Jump Catering Kft., Eger (HU)

 ( 541 ) Izé Rosé

 ( 511 )   32    Üdítőital.

  33    Borok.

 ( 210 ) M 18 00659

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  Király Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok árusítása; kozmetikai/szépészeti tevékenység.

  44    Alaptevékenxség: gyantázás; szörtelenítés.

 ( 210 ) M 18 00660

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  Bene Máté Zoltán 100%, Budapest V. ker. (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyenge Balázs, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; kompressziós ruhák; masszázsberendezések; ortopédiai cikkek; övek,

elektromos, gyógyászati használatra; övek gyógyászati célra; övek ortopédiai célokra; párnák gyógyászati

 használatra; testmozgásra szolgáló gyógyászati eszközök, készülékek.

 41    Coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 44    Betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; masszázs;

 terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00661

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  Bene Máté Zoltán 100%, Budapest V. ker. (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyenge Balázs, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; kompressziós ruhák; masszázsberendezések; ortopédiai cikkek; övek,

elektromos, gyógyászati használatra; övek gyógyászati célra; övek ortopédiai célokra; párnák gyógyászati

 használatra; testmozgásra szolgáló gyógyászati eszközök, készülékek.

 41    Coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; személyes oktatófórumok
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 rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 44    Betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; masszázs;

 terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00663

 ( 220 ) 2018.02.28.

 ( 731 )  Pálfi-Gyurkó Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Marketinggel kapcsolatos oktatások, kiadványok, könyvek, oktatási anyagok.

  35    Reklám szolgáltatások, kereskedelmi ügyletek.

  41    Nevelés, szakmai képzés, kulturális tevékenység.

  42    Marketinggel kapcsolatos kutatások, szoftverek tervezése és fejlesztése, tudományos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00665

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  Babi Alkotóközpont Kft., Atkár (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Dísznövény tematikájú grafikák; dísznövény tematikájú grafikai nyomatok; dísznövény tematikájú

művészeti grafikai nyomatok; dísznövény tematikájú festmények; dísznövény tematikájú festmények

 reprodukciói; dísznövény tematikájú nyomtatott festmény reprodukciók.

 41    Füvészkertek, arborétumok; dísznövény tematikájú folyóiratok, könyvekés kézikönyvek megjelentetése;

dísznövény tematikájú nyomtatványok kiadása és szerkesztése; dísznövényekkel kapcsolatos nyomtatványok

kiadása; dísznövény tematikájú konferenciaszervezés; dísznövény tematikájú találkozók és konferenciák

szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése (dísznövény tematikájú); konferenciák és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása (dísznövény tematikájú); képzési célú bemutatók szervezése (dísznövény tematikájú);

oktatási célú bemutatók szervezése (dísznövény tematikájú); oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;

(dísznövény tematikájú); látogatható bemutatókertek; növénykiállítások (dísznövény tematikájú); dísznövény

tematikájú ismeretterjesztők kiadása CD-ROM-ok formájában; brosúrák kiadása (dísznövény tematikájú); füzetek

kiadása (dísznövény tematikájú); oktatókönyvek kiadása (dísznövény tematikájú); oktatási anyagok kiadása

(dísznövény tematikájú); kertészeti, dísznövény ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; ajándékzacskók;

ajándékkártyák; ajándékdobozok; ajándékcsomagolók; karton ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból;

ajándékcsomagoló papír; karácsonyi ajándékcsomagoló; ajándékcsomagoláshoz papírmasni; papír

ajándékkísérők; papír ajándékzacskók növény - és virágmagokhoz, növénypalántákhoz, dísznövényekhez; papír

 ajándéktasakok, zacskók; ajándékcímkék.

 44    Dísznövénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás; kerttervezési szolgáltatások; kerttervezéssel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; kertészeti tanácsadás (dísznövény tematikájú); kertészeti információnyújtás és

 tanácsadás (dísznövény tematikájú).

 ( 210 ) M 18 00666

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Tóth Sára, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Tánccal kapcsolatos nevelés, oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek.

  44    Mentális- és fizikai rehabilitáció tánc segítségével, táncrehabilitáció.
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 ( 210 ) M 18 00667

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Hádinger Istvánné, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  18    Táskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök.

  35    Ékszerekkel kapcsolatos online-, kis- és nagykereskedelem.

 ( 210 ) M 18 00668

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Magyar ILCO Szövetség Kaposvár, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy András Péter, Kiskunhalas

  ( 546 )

 ( 511 )  44    Egészségüggyel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatás (sztómaviselők rehabilitációja, segítése,

 érdekképviselete).

 ( 210 ) M 18 00669

 ( 220 ) 2018.03.02.

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 18 00670

 ( 220 ) 2018.03.02.

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

  
( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 18 00672

 ( 220 ) 2018.03.02.

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

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, Budapest

  
( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 ( 210 ) M 18 00673

 ( 220 ) 2018.03.02.

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

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, Budapest
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( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 ( 210 ) M 18 00674

 ( 220 ) 2018.03.02.

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

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 ( 210 ) M 18 00675

 ( 220 ) 2018.03.02.

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

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 ( 210 ) M 18 00676

 ( 220 ) 2018.03.02.

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

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 ( 210 ) M 18 00677

 ( 220 ) 2018.03.02.

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

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, 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.
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 ( 210 ) M 18 00679

 ( 220 ) 2018.03.02.

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

 ( 541 ) JBK Light

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

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

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

átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek

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

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

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

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

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

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

információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes

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

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

megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az

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

számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes

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

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

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

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

összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;

adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

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

adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

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

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

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

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

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

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

szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos

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

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;
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weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és

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

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

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és

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

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

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

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

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

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

karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások

számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók

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

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

szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;

számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos

műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

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

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek

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

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes

oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes

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

karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes

programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;

számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok

szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes

programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal

kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

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

számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és
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aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes

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

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

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;

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

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

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

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

számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése;

számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása

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

karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési

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

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

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

szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver

karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási

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

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

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

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

szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és

szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók

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

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

rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

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

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

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

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

oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok

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

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

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

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

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

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

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

szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,

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

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

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

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

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

szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;
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adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó

berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések

elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel

kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;

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

szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok

és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával

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

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

szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos

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

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs

rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes

hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és

szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos

technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;

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

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel

kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk

összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;

információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a

számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

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

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

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

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek

katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési
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szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete

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

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

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok

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

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

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

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

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

rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes

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

 minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].

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

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

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

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

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00680

 ( 220 ) 2018.03.02.

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

 ( 541 ) KMKR

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

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

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

átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek

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

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

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

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

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

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

információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes

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

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

megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az

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

számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes

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

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

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

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

összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;

adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

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

adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre
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szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes

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

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

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

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

szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos

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

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és

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

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

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

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

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

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

karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások

számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók

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

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

szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;

számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos
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műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

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

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek

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

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes

oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes

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

karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes

programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;

számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok

szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes

programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal

kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

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

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

aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes

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

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

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;

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

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

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

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

számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése;

számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása

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

karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési

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

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

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

szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver

karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási

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

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

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

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

szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és

szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók

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

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

rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos
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tanácsadás; honlap- és weboldal tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó

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

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

oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok

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

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

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

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

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

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

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

szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,

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

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

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

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

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

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

adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó

berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések

elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel

kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;

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

szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok

és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával

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

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

szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos

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

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs

rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes

hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és

szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos
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technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;

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

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel

kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk

összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;

információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a

számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

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

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

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

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek

katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete

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

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

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok

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

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

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

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

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

rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes

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

 minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].

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

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

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

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

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00695

 ( 220 ) 2018.03.05.

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

 ( 740 )  dr. Jaczkó Géza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 00726

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (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; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsők, 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;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

 25    Ruházati cikkek; cipők; kalapáruk; atlétatrikók; ballonkabátok [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős

bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; harisnyák; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat;

izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák;

kabátok, dzsekik; kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák;

kesztyűk; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; legging nadrágok,

cicanadrágok; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; övek [ruházat]; papucsok;

pizsamák; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; sapka ellenzők;

sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok

[sportszoknyák]; sportcipők; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szövetkabátok, felöltők;

tornacipők; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat; trikók; úszósapkák; vállkendők, nagykendök; wetsuit ruhák

 vízisíeléshez; zoknik.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,
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fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok; hajdinaliszt

[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték;

húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez

[kivéve illóolajok]; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kandiscukor;

kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;

kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti

gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélttésztaalapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú);

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes

gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek;

energiaitalok; esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; limonádék; malátasör;

mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel

dúsított sportitalok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörök;

szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó

 alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 18 00727

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft., Székesfehérvár (HU)
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( 554 )

 ( 511 )  29    Aludttej; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejpótlók; tejsavó;

 tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.

 ( 210 ) M 18 00728

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  29    Aludttej; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejpótlók; tejsavó;

 tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.

 ( 210 ) M 18 00729

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (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; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsők, krémek; bedörzsölő szerek; bőrkeményedés és aranyér elleni
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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;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,

fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok; hajdinaliszt

[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték;

húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez

[kivéve illóolajok]; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kandiscukor;

kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;

kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti

gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélttészta alapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú);

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;
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teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes

gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek;

energiaitalok; esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; limonádék; malátasör;

mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel

dúsított sportitalok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörök;

szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó

 alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 18 00730

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 ) Egészségre tervezve

 ( 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; 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;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,

fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres
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készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok; hajdinaliszt

[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték;

húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez

[kivéve illóolajok]; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kandiscukor;

kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;

kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti

gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélttésztaalapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú);

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési-

és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kirakatrendezés; on-line hirdetői

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

Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták

terjesztése, valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok,

 vitaminkészítmények kiskereskedelme és nagykereskedelme, reklámozása.

 ( 210 ) M 18 00733

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)
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( 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; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsők, 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;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,

fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok; hajdinaliszt

[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték;

húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez

[kivéve illóolajok]; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kandiscukor;

kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;

kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti
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gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélttészta alapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú);

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes

gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek;

energiaitalok; esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; limonádék; malátasör;

mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel

dúsított sportitalok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörök;

szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó

 alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 18 00734

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 ) Minden porcikám élvezi a mozgást

 ( 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; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölőszerek; 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;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.
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 25    Ruházati cikkek; cipők; kalapáruk; atlétatrikók; ballonkabátok [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; futballcipők; fülvédők[ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők;

fűzősbakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; harisnyák; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat;

izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák;

kabátok, dzsekik; kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák;

kesztyűk; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; legging nadrágok,

cicanadrágok; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; övek [ruházat]; papucsok;

pizsamák; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; sapka ellenzők;

sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok

[sportszoknyák]; sportcipők; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szövetkabátok, felöltők;

tornacipők; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat; trikók; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák

 vízisíeléshez; zoknik.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési-

és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kirakatrendezés; on-line hirdetői

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

Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták

terjesztése, valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok,

 vitaminkészítmények kiskereskedelme és nagykereskedelme, reklámozása.

 ( 210 ) M 18 00735

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 ) BIOCO

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok, eszenciaolajok; aromatikus anyagok [esszenciaolajok]; 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; leheletfrissítö 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; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölőszerek; 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;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,
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koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládé alapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,

fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok;

hajdinaliszt[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft;

húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek

süteményekhez [kivéve illóolajok]; jegestea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok;

kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávéalapú italok;

kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti

gyógynövények, tartósított[ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipánmassza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélt tésztaalapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú);

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes

gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek;

energiaitalok; esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; limonádék; malátasör;

mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel
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dúsított sportitalok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörök;

szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavóalapú

 italok; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 18 00736

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 ) A minőség nem ismer kompromisszumot

 ( 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; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölőszerek; 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;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládé alapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az ételeszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,

fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok;

hajdinaliszt[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft;

húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek

süteményekhez [kivéve illóolajok]; jegestea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok;

kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávéalapú italok;

kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti

gyógynövények, tartósított[ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];
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leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipánmassza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélt tésztaalapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú);

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési-

és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kirakatrendezés; on-line hirdetői

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

Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták

terjesztése, valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok,

 vitaminkészítmények kiskereskedelme és nagykereskedelme, reklámozása.

 ( 210 ) M 18 00737

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok, eszenciaolajok; aromatikus anyagok [esszenciaolajok]; 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; leheletfrissítö 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; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölőszerek; 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
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gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládé alapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az ételeszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,

fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok;

hajdinaliszt[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft;

húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek

süteményekhez [kivéve illóolajok]; jegestea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok;

kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávéalapú italok;

kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti

gyógynövények, tartósított[ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipánmassza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélt tésztaalapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú);

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.
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 ( 210 ) M 18 00746

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  Wekerle-major Investment Kft., Dánszentmiklós (HU)

 ( 541 ) Wekerle-major

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szakmai képzés, betanítás.

  43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ideiglenes elszállásolás biztosítása.

 ( 210 ) M 18 00747

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  Tiszaparti Termálfürdő Kft 100%, Tiszakécske (HU)

 ( 740 )  Szabó Éva Anikó, Tiszakécske

 ( 541 ) Barack Thermal Hotel & SPA

 ( 511 )  43    Foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;

helyfoglalás szállodákban; hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása;

ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállások biztosítása üdülési

csereprogram-csomagok részeként; online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban;

online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásfoglalás szállodákba; szállásinformációk biztosítása az interneten; szálláskiadás nyaraláshoz;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállásszervezés turisták számára; szállodai elhelyezés értékelése;

szállodai és motelszolgáltatások; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása;

szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten

keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai szolgáltatás;

szállodai szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal

kapcsolatos információk; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodakomplexumok; szobafoglalás

utazóknak; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek

biztosítása; üdülőhelyi szállások; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; utazási irodai

szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási irodai szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazási irodák

által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazási irodák

szállásszervezési szolgáltatásai; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; utazási szállásadási

információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára; bankettek és

társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; elhelyezés biztosítása

ideiglenes munkákhoz; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; konferencia létesítmények biztosítása;

konferenciatermek biztosítása; kiállítóhelyek biztosítása hotelekben; ideiglenes irodai férőhelyek bérbeadása;

igazgatósági ülésekhez szükséges felszerelések biztosítása; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek

bérbeadása; közösségi központok biztosítása társasági összejövetelekhez és találkozókhoz; létesítmények

biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása

vásárokhoz és kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók,

kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás

találkozókhoz; tárgyalótermek bérbeadása; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; termek kölcsönzése

 közösségi célokra.

 ( 210 ) M 18 00749

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  Altarea Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) VVhome

 ( 511 )   16    Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.

 35    Ingatlanmarketing; ingatlanárverések szervezése és lebonyolítása; ingatlantulajdonnal kapcsolatos
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 reklámszolgáltatások.

 36    Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek

értékesítésére és bérbeadására; ingatlanmenedzsment; ingatlannal és telekkel kapcsolatos ingatlanügyi

tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal

kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok

értékbecslése; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások

megbízásából]; ingatlanok listázási szolgáltatásai házbérléshez és lakásbérléshez; ingatlanokkal kapcsolatos

pénzügyi brókeri szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanok vásárlásával

kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanpiaccal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlanszerzéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonok

bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség;

ingatlanügynökségek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan;

ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; interneten keresztül történő

ingatlanügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; irodák [ingatlanok] bérbeadása; ingatlanérték-becslés; ingatlan

értékelés; ingatlan értékbecslés; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan

 bérbeadás, lízing; épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00754

 ( 220 ) 2018.03.10.

 ( 731 )  Tematic Madia Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00755

 ( 220 ) 2018.03.10.

 ( 731 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Bor.

 ( 210 ) M 18 00759

 ( 220 ) 2018.03.09.

 ( 731 )  Toyoko Inn International Limited, Dublin (IE)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) Tójoko Inn

 ( 511 )  43    Szállás (értékesítés); átmeneti szállások kiadása; szállodai szolgáltatások; motelek; szállásügynökségek
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[szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállásfoglalás; bankett szolgáltatások; vendéglátás;

kávéházak; kávéházak; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások; állatpanziók;

nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; konferencia, kiállítási és

 tárgyaló létesítmények szolgáltatása.

 ( 210 ) M 18 00760

 ( 220 ) 2018.03.09.

 ( 731 )  Toyoko Inn International Limited, Dublin (IE)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) Tójoko

 ( 511 )  43    Szállás (értékesítés); átmeneti szállások kiadása; szállodai szolgáltatások; motelek; szállásügynökségek

[szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállásfoglalás; bankett szolgáltatások; vendéglátás;

kávéházak; kávéházak; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások; állatpanziók;

nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; konferencia, kiállítási és

 tárgyaló létesítmények szolgáltatása.

 ( 210 ) M 18 00761

 ( 220 ) 2018.03.09.

 ( 731 )  HammerTime Cafe Korlátolt Felelősségű Társaság, Vác (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HAMMERTIME CAFE

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack

bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés

 találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás; e-sportbár.

 ( 210 ) M 18 00765

 ( 220 ) 2018.03.10.

 ( 731 )  Magyar Sportmárka Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herceghalom (HU)

 ( 740 )  Szélesi Ágnes, Budapest

  ( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00766

 ( 220 ) 2018.03.10.

 ( 731 )  Magyar Sportmárka Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herceghalom (HU)

 ( 740 )  Szélesi Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00768

 ( 220 ) 2018.03.10.

 ( 731 )  GROOMING MONKEY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) THE GROOMING MONKEY

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00823

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Dancs Attila 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix, Budapest

 ( 541 ) Pesti Pipi

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 00827

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Waridelta s.r.o., Úvalno (CZ)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Debbex

 ( 511 ) 2    Festékek és festék lemosók; bevonóanyagok; varnisok; színezőanyagok; maróanyagok; alapozók és alapozó

ragasztó; fémvédő szerek; korroziógátló készítmények; fakonzerváló szerek; agglutináló anyagok festékekhez;

agglutináló anyagok festékekhez és kittekhez; beivódó bevonóanyagok; vízálló bevonóanyagok; vízálló festékek;

építési bevonóanyagok; műszaki spray; természetes gyanták nyers állapotban; fémek fólia alakjában és por

alakban építési célra; por bevonóanyagok; porfestékek; hígítók bevonóanyagokhoz, festékekhez és lakkokhoz;

 adalékok bevonóanyagokhoz; masztixok, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.

3    Szélvédő tisztító folyadékok; súrolószerek; kéztisztító szerek; impregnált tisztító kendők; samponok

 autókhoz; antisztatikus termékek háztartási célra; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

 4    Kenőanyagok; kenőolajok; viaszok; rézhez zsír spray; penetrációs olajok; ipari olajok és zsírok.
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 19    Cement esztrich anyagok építési célra; nem fém rétegek anyagok építési célra; aszfalt; aszfalt szigetelés

építési célra; vízálló aszfalt és vízálló aszfalt csíkok; aszfalt (bitumen) termékek építési célra; aszfalt járdák;

bitumen; kátrány; beton; félkész termékek építési célra; beton komponensek és beton termékek; beton támaszok

és póznák; kátrány papír (tetőkhöz); építkezési agglutinátok; vakolatok építési használatra; nem fém esztrich;

 nedves durvaszemcsés anyagok (nem fém); tetőfedő fóliák és membránok.

 ( 210 ) M 18 00830

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Deciem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)

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

 ( 541 ) AVESTAN

 ( 511 ) 3    Kozmetikai testápolási készítmények; bőr- és testápolási termékek, név szerint: arc hidratálók, testápolók,

öregedésgátló kezelések arcra; öregedésgátló termékek testre, név szerint: testre való öregedésgátló krémek,

testápoló krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, testszappanok, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító

krémek és ránctalanító bőrápoló készítmények; nyaki helyi kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek,

gélek, olajok, bőrtisztítók,bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények nyakra; nem gyógyhatású terhességi csík kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek,

olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények terhességi csíkok kezelésére; nem gyógyhatású narancsbőrkezelések, név szerint: testápoló krémek,

krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók, narancsbőrt csökkentő bőrkondicionálók; bőrfehérítő és/vagy

bőrvilágosító kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók,

bőrkondicionálók bőrfehérítéshez és bőrvilágosításhoz; hajápoló termékek, név szerint: hajlakkok, hajápoló

folyadékok, hajkondicionálók és hajzselék; kozmetikumok; tisztítókészítmények, fehérítőkészítmények és egyéb

mosodai és mosási segédanyagok, név szerint: mosási fehérítőszerek, mosószerek, mosási fényezőszerek;

tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok, név szerint: izzadásgátló szappanok,

testszappanok, fürdőszappanok és kézmosó szappanok; illóolajok, hajápoló folyadékok; fogkrémek, arc- és

testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszer készítmények; dezodorok személyes

 használatra.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek, bőr-, arc-, és testápolási termékek

és szépségápolási termékek; webáruházas kereskedelmiszolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek,

 bőr-, arc- és testápolási termékek és szépségápolási termékek.

 ( 210 ) M 18 00831

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Deciem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)

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

 ( 541 ) THE ORDINARY

 ( 511 ) 3    Kozmetikai testápolási készítmények; bőr- és testápolási termékek, név szerint: arc hidratálók, testápolók,

öregedésgátló kezelések arcra; öregedésgátló termékek testre, név szerint: testre való öregedésgátló krémek,

testápoló krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, testszappanok, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító

krémek és ránctalanító bőrápoló készítmények; nyaki helyi kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek,

gélek, olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények nyakra; nem gyógyhatású terhességi csík kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek,

olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító

bőrápolókészítmények terhességi csíkok kezelésére; nem gyógyhatású narancsbőr kezelések, név szerint:

testápoló krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók, narancsbőrt csökkentő bőrkondicionálók;

bőrfehérítő és/vagy bőrvilágosító kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók,

hidratálók, bőrkondicionálók bőrfehérítéshez és bőrvilágosításhoz; hajápoló termékek, név szerint: hajlakkok,

hajápoló folyadékok, hajkondicionálók és hajzselék; kozmetikumok; tisztítókészítmények, fehérítőkészítmények
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és egyéb mosodai és mosási segédanyagok, név szerint: mosási fehérítőszerek, mosószerek, mosási

fényezőszerek; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok, név szerint: izzadásgátló

szappanok, testszappanok, fürdőszappanok és kézmosó szappanok; illóolajok, hajápoló folyadékok; fogkrémek,

arc- és testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszerkészítmények; dezodorok

 személyes használatra.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek, bőr-, arc-, és testápolási termékek

és szépségápolási termékek; webáruházas kereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek,

 bőr-, arc- és testápolási termékek és szépségápolási termékek.

 ( 210 ) M 18 00832

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Deciem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)

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

 ( 541 ) THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY

 ( 511 ) 3    Kozmetikai testápolási készítmények; bőr- és testápolási termékek, név szerint: arc hidratálók, testápolók,

öregedésgátló kezelések arcra; öregedésgátló termékek testre, név szerint: testre való öregedésgátló krémek,

testápoló krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, testszappanok, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító

krémekés ránctalanító bőrápoló készítmények; nyaki helyi kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek,

gélek, olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények nyakra; nem gyógyhatású terhességi csík kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek,

olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények terhességi csíkok kezelésére; nem gyógyhatású narancsbőr kezelések, név szerint: testápoló

krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók, narancsbőrt csökkentő bőrkondicionálók; bőrfehérítő

és/vagy bőrvilágosító kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók,

bőrkondicionálók bőrfehérítéshez és bőrvilágosításhoz; hajápoló termékek, név szerint: hajlakkok, hajápoló

folyadékok, hajkondicionálók és hajzselék; kozmetikumok; tisztítókészítmények, fehérítőkészítmények és egyéb

mosodai és mosási segédanyagok, név szerint: mosási fehérítőszerek, mosószerek, mosási fényezőszerek;

tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolókészítmények;szappanok, név szerint: izzadásgátló szappanok,

testszappanok, fürdőszappanok és kézmosó szappanok; illóolajok, hajápoló folyadékok; fogkrémek, arc- és

testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszer készítmények; dezodorok személyes

 használatra.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek, bőr-, arc-, és testápolási termékek

és szépségápolási termékek; webáruházas kereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek,

 bőr-, arc- és testápolási termékek és szépségápolási termékek.

 ( 210 ) M 18 00834

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Árucentrál Kft., Zirc (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Pintz György, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Élelmiszerrel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ipari, háztartási, elektromos-, szerszám-

és munkagépekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; online kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások ipari és háztartási gépekkel kapcsolatban; ipari és háztartási gépekkel kapcsolatos online rendelési

szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások;

kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; online kiskereskedelmi szolgáltatások

informatikai berendezésekkel, telefonokkal, tabletekkel, audiovizuális berendezésekkel, multimédia és

fényképészeti eszközökkel, navigációs eszközökkel, irodatechnikai eszközökkel, nyomtatókkal, háztartási

 eszközökkel, konyhai eszközökkel, szépségápolási cikkekkel kapcsolatban.
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 ( 210 ) M 18 00837

 ( 220 ) 2018.03.15.

 ( 731 )  AZÚR DROGÉRIA Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

 ( 541 ) AZÚR COSMETICS

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

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

 csiszolószerek.

 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.

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

 ( 210 ) M 18 00839

 ( 220 ) 2018.03.16.

 ( 731 )  Mihály László 50%, Kecskemét (HU)

 Trencsényi Tibor 50%, Ballószög (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Hordozható kandallókhoz kialakított borítók.

 19    Párkányok, nem fémből; díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra; mellvédek, balluszterek,

könyöklők; texturált nemfém falburkolatok, felületek; beton; ablakdobozok betonból; beton burkolólapok; beton

emlékművekhez; beton építőanyagok; beton idomkövek; beton támfalak; beton útburkoló kövek; beton útburkoló

elemek; beton útburkoló lapok; betonfalak; betonlapok; betonlapok, betontáblák; betonoszlopok; betonpadlózat;

betontéglák; előformázott beton építőelemek; építőelemek betonból; formák (nem fémből) betonhoz; műanyag

szál és üvegszál erősítésű betonból készült építőanyagok; texturált betonfelületek; tűzálló beton; beton

emlékművek; betonból készült dísztáblák, plakettek; betonból készült sírkövek; betonból készült szobrok;

betonfigurák; betonszobrok; kisplasztika kőből, betonból vagy márványból; kő, beton vagy márvány síremlékek;

kő, beton vagy márvány sírkövek; mellszobrok betonból; mellszobrok kőből, betonból vagy márványból;

művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; öntött betonból készült díszek; kandallóburkolatok;

kandallóburkolatok nem fémből; kandallókeretek; kő kandallókeretek [kandallópárkányok és

kandallóburkolatok]; márvány kandallókeretek [kandallópárkányok és kandallóburkolatok]; nemfém

kandallóburkolatok; téglák kandallókhoz; kerítések, nem fémből; nemfémes anyagból készült radiátor rácsok,

kerítések; kerítésanyagok, nem fémből; eróziót korlátozó kerítések [nem fém építőanyagok]; kerítéspanelek, nem

 fémből; nem fém kerítéslécek; nem fémes anyagból készült kerítésoszlopok; nemfém kerítésoszlopok.

  20    Kerti bútorok.

  37    Betonburkolás; betonozás; árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; kerítések felállítása.

  40    Betonöntés.

 ( 210 ) M 18 00882

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Barkassy-Grünfeld Ügyvédi Iroda 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Barkassy-Grünfeld Loránd, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

 egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00885

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

zabkorpa; bulgur; kuszkusz; búzacsírák; popcorn/pattogatott kukorica; Szezámmagok [fűszerek]; feldolgozott

 quinoa, feldolgozott amaránt, vadrizs [elkészítve].

 31    Nyers köles; nyers hajdina; magvak; chiamag; bogyók [friss gyümölcsök]; lenmagok; étkezési szezámmag,

 feldolgozatlan.

 ( 210 ) M 18 00901

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  Megakrán Zrt., Mór (HU)

 ( 740 )  dr. Pus Ferenc, Székesfehérvár

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; állványozás; daruk (építőipari gépek) kölcsönzése; exkavátorok

 (kotrógépek) kölcsönzése; építés; épületbontás; építőipari felszerelések kölcsönzése.

 ( 210 ) M 18 00902

 ( 220 ) 2018.03.19.

 ( 731 )  Jakab Zsolt, Érd (HU)

 Jakab Koppány, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hanglemezek; DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média tartalom.

  32    Sörök.

  41    Kulturális tevékenység, zenei produkció, zenekarok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 18 00903

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Zoikasz Nesztorasz, Budaörs (HU)

 Szentgyörgyi Rómeó, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők, diétás táplálék kiegészítők, antioxidáns táplálékkiegészítők; étrend- és
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táplálékkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás készítmények, főleg vitaminokból készült egészségügyi

 táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend és táplálékkiegészítők, protein étrend-kiegészítők.

  30    Proteinnel dúsított sportitalok, sportitalok, elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

  32    Zabalapú élelmiszerek, tésztából készült élelmiszerek.

 ( 210 ) M 18 00904

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  TECHNO-WATO KERESKEDŐHÁZ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  BÁTKI Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Digitális fényképkeretek; digitális meteorológiai állomások; elektronikus interaktív táblák; elektronikus

kijelzőtáblák; hordható videokijelző monitorok; interaktív érintőképernyős terminálok; tükrök [optikai];

 videoképernyők.

 ( 210 ) M 18 00905

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  AVALON CENTER Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Avalon Prestige

 ( 511 )   36    Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; vagyonkezelés, ingatlankezelés; ingatlanügynöki tevékenység.

 41    Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás; oktatás, tanítás; szabadidős

 szolgáltatások; kulturális szolgáltatások.

 43    Szállodai szolgáltatások; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai

(szállásadás); vendéglátás; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; italszolgáltatás

 biztosítása.

 ( 210 ) M 18 00906

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GRIBERO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

 ( 210 ) M 18 00909

 ( 220 ) 2018.03.22.

 ( 731 )  SlyNails Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Díszítő matricák kozmetikai használatra - műköröm díszítő matricák; körömápolási cikkek - műköröm

 alapanyagok.

  41    Műkörmös és pedikűrös oktatás; műkörmös és pedikűrös versenyek szervezése, lebonyolítása.

  44    Manikűrszolgáltatások; pedikűrszolgáltatások; műkörömépítési szolgáltatások; szépségápolási konzultáció.

 ( 210 ) M 18 00914

 ( 220 ) 2018.03.22.

 ( 731 )  Borsi László, Budapest (HU)

 Lantos Zsolt Gábor, Budapest (HU)

 Forgács István János, Budapest (HU)
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 Nemcsák Károly, Budaörs (HU)

 Krizán Sándor, Budapest (HU)

 Borsi Dávid András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csóka László 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 ésoktatási anyagok; műanyag fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00915

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  Pharmafit Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze Péter ügyvéd dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Richtofit Hemo Wipe

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

 eszenciaolajok.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 18 00916

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  Pharmafit Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze Péter ügyvéd dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Richtofit Hemo Gel

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

 eszenciaolajok.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 18 00917

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  NALA Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lakásleckék

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 18 00957

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Móra-Art Kulturális Kft., Mórahalom (HU)

 ( 740 )  Berta Zsolt, Mórahalom

 ( 541 ) Elixír Medical Wellness Hotel

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 00958

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Kiss Henrietta, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Natúrkozmetikumok; esszenciális olajok.

5    Aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; étkezéshelyettesítő, táplálékkiegészítő,

energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; diétás

 táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógynövények.

  18    Táskák sportruházathoz; sporttáskák; univerzális sporttáskák.

  25    Sportruházat; edzőcipők, sportcipők; sportnadrágok; sportmelltartók; pólók; trikók.

  28    Sportfelszerelés.

  30    Tea.

 ( 210 ) M 18 00961

 ( 220 ) 2018.03.27.

 ( 731 )  Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) Kezünkben a környezetünk!

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 40    Hulladék- és szemétégetés; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladék és szemét újrafeldolgozása és

 hasznosítása; értéknövelő újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás].

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00962

 ( 220 ) 2018.03.27.

 ( 731 )  Erdős Judit, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; fényképek [nyomtatott]; papírból készült fényképtartók; papírból vagy kartonból festmények

[képek], keretezve vagy anélkül; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások papírból;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; katalógusok; képek; naptárak; noteszok; öntapadó címkék [papíráruk];

papíráruk; plakátok; falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; transzparensek[papíráruk];

 üdvözlőlapok/kártyák.

 40    Nyomtatás, fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; fényképnyomtatás; fényképelőhívás; fényképek

 feldolgozása, fényképkidolgozás; fényképészeti képfeldolgozás; fényképészeti nagyítás.

 41    Fényképészet; fényképészeti filmvágás; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; audio-, videó- és

 multimédiás termékek gyártása, fényképezés.

 ( 210 ) M 18 00963

 ( 220 ) 2018.03.27.

 ( 731 )  IKR Agrár Kft., Bábolna (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trágyák, kalcium és nitrogéntartalmú talajkondicionáló

 granulátumok.

 35    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékekkel, trágyákkal, kalcium és nitrogén tartalmú

 talajkondicionáló granulátumokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelem.

 42    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékekkel, trágyákkal, kalcium és nitrogén tartalmú

talajkondicionáló granulátumokkal kapcsolatos tudományos szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói

 tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 00964

 ( 220 ) 2018.03.27.

 ( 731 )  ÉNSZ Élelmiszer Nagykereskedelmi Szövetség Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 00965

 ( 220 ) 2018.03.27.

 ( 731 )  ÉNSZ Élelmiszer Nagykereskedelmi Szövetség Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
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zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 00966

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Stoller Katalin, Keszthely (HU)

 ( 541 ) önmentő baba - self save baby

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 00967

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György, Budapest

 ( 541 ) Borsodi Mester

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00968

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  RED Event Agency Rendezvényügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cooltix

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00969

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 18 00973

 ( 220 ) 2018.03.27.
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 ( 731 )  SBM Developpement, Ecully (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Trágyák, műtrágyák.

 5    Féregirtó szerek; rovarirtó szerek; gombairtó szerek; herbicidek, gyomirtó szerek.

 ( 210 ) M 18 00997

 ( 220 ) 2018.03.28.

 ( 731 )  Hester's Life Kft. 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Balázs ügyvéd, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők.

 29    Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; datolya; dióféle-alapú

kenhető krémek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs chipsek;

gyümölcsök, tartósított; ízesített mogyorók, diók; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve; magvak, feldolgozott;

 mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyoróvaj; szárított zöldségek.

 30    Chips [gabonakészítmény]; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládé-bevonatú diófélék; diófélékből készült

lisztek; gabonakészítmények; gabonaszeletek; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; kekszek, rágcsálnivalók;

kukoricapehely; mandulás édességek; müzli; müzlik; müzliszeletek; müzli desszertek; müzliszeletek,

 energiaszeletek; zab alapú élelmiszerek; zab alapú ételek.

 ( 210 ) M 18 00998

 ( 220 ) 2018.03.28.

 ( 731 )  Hester's Life Kft. 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Balázs ügyvéd, Veszprém

 ( 541 ) Hester's Life

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők.

 29    Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; datolya; datolya,

feldolgozva; dióféle-alapú kenhető krémek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcs alapú snackek;

gyümölcs chipsek; gyümölcsök, tartósított; ízesített mogyorók, diók; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve;

 magvak, feldolgozott; mogyorók, elkészített; mogyoró, előkészített; mogyoróvaj; szárított zöldségek.

 30    Chips [gabonakészítmény]; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládé-bevonatú diófélék; diófélékből készült

lisztek; gabonakészítmények; gabonaszeletek; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; kekszek, rágcsálnivalók;

kukoricapehely; mandulás édességek; müzli; müzli desszertek; müzlik; müzliszeletek; müzliszeletek,

 energiaszeletek; zab alapú élelmiszerek; zab alapú ételek.

 ( 210 ) M 18 00999

 ( 220 ) 2018.03.28.

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

 ( 740 )  Dr. Pataki Norbert András, Budapest II.
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 ( 541 ) Powerharness

 ( 511 )  18    Övtáskák; táskák sportruházathoz; vízálló táskák; hordozótokok, táskák; hordozók állatoknak [táskák];

hámok állatoknak; hámok szerelvényei; ruhák állatoknak; pórázok, szíjak állatok számára; nyakörvek házi

 kedvenceknek; pórázok kisállatoknak.

 ( 210 ) M 18 01000

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Zhang Junmin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 18 01001

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Zhang Junmin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 18 01008

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Enter-Holding Hungary Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  dr. Demcsák Pál, Szarvas

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek, karkötők.

  35    Internetes kereskedelem.

 ( 210 ) M 18 01017

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs István, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01018

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Sáfrány Emese Ildikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01029

 ( 220 ) 2018.04.04.

 ( 731 )  RS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Mohács (HU)

 ( 740 )  Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Szárítóberendezések; berendezések szárításhoz; hordozható szárítóberendezések (forró levegős szárítás);

gázzal működő, szárításhoz használt készülékek; takarmány szárítására szolgáló készülékek; takarmányszárító

készülékek; terményszárító készülékek; szárítókészülékek és berendezések; szárításhoz használt elektromos

 készülékek; szárítószekrények; mezőgazdasági szárítógépek; ipari szárítóberendezések.

 37    Szárítóberendezések javítása; szárítóberendezések üzembe helyezése; szárítóberendezések tervszerű

 szervizelése; szárítóberendezések javítása és karbantartása.

 42    Mezőgazdasági kutatás; mezőgazdasági kutatási szolgáltatások; mezőgazdasági ellenőrzés; mezőgazdasági

tesztelés; technológiai szaktanácsadás; infonnációtechnológiai szaktanácsadás; technológiához kapcsolódó

 szaktanácsadás; technológiával kapcsolatos szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 18 01030

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Wine Concept ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csiha Judit és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Huszár

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 ( 210 ) M 18 01031

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Pk Travel Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

  ( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 01034

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Molnár-Kovács Erika 100%, Vereegyház (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Sportcipő; sportcipők; sportzokni; sportzoknik; sportsapkák; sportruházat; sportkabátok; sportnadrágok;

sportmellények; sportmelltartók; edzőcipők, sportcipők; nedvességfelszívó sportingek; fejpántok sportoláshoz;

ruházat sportoláshoz; skortok [sportszoknyák]; nedvességfelszívó sportnadrágok; nedvességfelszívó

sportmelltartók; dzsekik sportruházatként; sport felsők, topok; ujjatlan mezek, sportingek; rövid ujjú sportingek;

sportruhák és -mezek; sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sport fejfedők [kivéve sisakok]; edző rövidnadrágok,

sportos rövidnadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; sport

 sapkák és baseball sapkák.

 35    Online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és házhozszállítás területén; táplálék kiegészítőkkel

kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; táplálék kiegészítőkkel kapcsolatos online nagykereskedelmi

szolgáltatások; vitaminokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; vitaminokkal kapcsolatos online

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények

foglalása; edzési utasítások és felszerelés biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon

keresztül; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és

kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás;

súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; sportrendezvények lebonyolítása;

sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények szüneteiben biztosított szórakoztatás;

sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvényeken használt felszerelések

kölcsönzése; sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportrendezvények, versenyek és

sportbajnokságok szervezése; sportrendezvények szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

sportversenyek rendezése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sportversenyek és

sporttevékenységek szervezése; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek szervezése és

 lebonyolítása; edzésmódszer oktatása.

 ( 210 ) M 18 01038

 ( 220 ) 2018.04.04.

 ( 731 )  MEEX Agent Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munka (az áruosztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás.)

  41    Szórakoztató, kulturális és sport célú rendezvények szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 01045

 ( 220 ) 2018.04.04.

 ( 731 )  András Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 ) WOWAHHA

 ( 511 )   41    Spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 18 01079

 ( 220 ) 2017.02.20.

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

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; étrend- és táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 18 01099

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01100

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.
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 ( 210 ) M 18 01101

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01102

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

 ( 541 ) Bizalom, kölcsönösség, KöBE.

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01103

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

 ( 541 ) KöBE, a magyar tulajdonú biztosító.

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01104

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

 ( 541 ) KöBE, a magyar otthonok biztosítója.

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01105

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest
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 ( 541 ) KöBE, a magyar családok otthonbiztosítója.

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01106

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

 ( 541 ) KöBE, a magyar tulajdonú vagyonbiztosító.

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01110

 ( 220 ) 2018.04.10.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) MR. BIG

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 210 ) M 18 01166

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Barabás István, Kaposmérő (HU)

 ( 740 )  Dr. Dobos Pál, Kaposvár

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 01174

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Farkas Attila, Budapest (HU)

 ( 541 ) 21 C Immunity

 ( 511 )  1    Biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok

 számára.

 ( 210 ) M 18 01191

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Chen Xing, Budapest (HU)

 ( 740 )  Babó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 01219

 ( 220 ) 2010.03.05.

 ( 731 )  Industria de Diseňo Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Arteixo (a Coruňa) (ES)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) ZARA

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; kötszerek, kötszerfélék; ásványvíz

gyógyászati használatra; pamut gyógyászati célokra; egészségügyi nadrágok; borogatások; dezodorok nem

személyes használatra; feltöltött hordozható gyógyszertáskák(elsősegély gyógyszerdobozok); oldatok

kontaktlencsékhez; inkontinencia pelenkák; menstruációs betétek; repülősók; fürdősók gyógyászati célokra; sók

ásványi fürdőkhöz; egészségügyi fehérneműk; tamponok; sebészorvosi gyolcs [szövetek]; melltartóbetét

 szoptatáshoz.

 ( 210 ) M 18 01226

 ( 220 ) 2018.04.18.

 ( 731 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

 30    Pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok, molnárkák, snack ételek, sütőipari

termékek, sütemények, kekszek, kétszersültek, torták, lepények, gyümölcslepények, gyümölcskosárkák, gofrik,

fánkok; készételek; fagylaltok; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, sütemények és cukrászkészítmények;

méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok; fűszerek;

 jég és jégkrém; kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé.

 43    Éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdéi szolgáltatások, gyorséttermi (snack bár)

 szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása; vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01227

 ( 220 ) 2018.04.18.
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 ( 731 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

 30    Pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok, molnárkák, snack ételek, sütőipari

termékek, sütemények, kekszek, kétszersültek, torták, lepények, gyümölcslepények, gyümölcskosárkák, gofrik,

fánkok; készételek; fagylaltok; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, sütemények és cukrászkészítmények;

méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok; fűszerek;

 jég és jégkrém; kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé.

 43    Éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdéi szolgáltatások, gyorséttermi (snack bár)

 szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása; vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01228

 ( 220 ) 2018.04.18.

 ( 731 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

 30    Pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok, molnárkák, snack ételek, sütőipari

termékek, sütemények, kekszek, kétszersültek, torták, lepények, gyümölcslepények, gyümölcskosárkák, gofrik,

fánkok; készételek; fagylaltok; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, sütemények és cukrászkészítmények;

méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok; fűszerek;

 jég és jégkrém; kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé.

 43    Éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdéi szolgáltatások, gyorséttermi (snack bár)

 szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása; vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01231

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Lézertrend Centrum Orvosi és Esztétikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Elysia

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 18 01232

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Vinylandwood Team Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vadnai Bence, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01233

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Monster Energy Company 1/1, Corona California (US)

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

 ( 541 ) PREDATOR

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok, ideértve a szénsavas italokat és az energiaitalokat; szörpök, koncentrátumok, porok

 és készítmények italok készítéséhez, ideértve a szénsavas italokat és az energiaitalokat; sörök.

 ( 210 ) M 18 01234

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Ingrid Hotels S.p.A., Milano MI (IT)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; ideiglenes lakószállások biztosítása;

helyfoglalás szállodákban; éttermi szolgáltatások; kávéházak; bár szolgáltatások; vendéglátás; bankett- és

 társasági célú létesítmények rendelkezésre bocsátása.

 ( 210 ) M 18 01242

 ( 220 ) 2018.04.19.

 ( 731 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Életkapu program

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01279

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01283

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szabolcs földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő almapálinka.

 ( 210 ) M 18 01285

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szabolcs földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 210 ) M 18 01287
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 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01291

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőr.

 ( 210 ) M 18 01293

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01294

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01295

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01296

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01297

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01298

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01299

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01311

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tarlós István, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01312

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tarlós István, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01374

 ( 220 ) 2018.04.27.

 ( 731 )  Prima Primissima Alapítvány (Legkiválóbb a Legkiválóbbak Között Alapítvány) 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; teljesítményt elismerő

díjkiosztó ünnepségek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése;kulturális, művészi, tudományos és sport

teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; sport- és kulturális tevékenységek, valamint

tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal

összefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel

összefüggő bírálói tevékenységek; előadások szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók, kiállítások

szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

 szervezése.

 ( 210 ) M 18 01378

 ( 220 ) 2018.05.02.

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

 ( 541 ) ZOA

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek, adathordozó berendezések.

 10    Hőmérők gyógyászati használatra, elemző készülékek gyógyászati használatra, diagnosztikai készülékek

 gyógyászati használatra, érzékelő készülékek egészségügyi használatra, ovulációt diagnosztizáló eszközök.

 44    Gyógyszerészeti tanácsadás; távgyógyászati szolgáltatások, megtermékenyítést elősegítő szolgáltatások,

 orvosi szolgáltatások az emberi test állapotának diagnózisához.

 ( 210 ) M 18 01380

 ( 220 ) 2018.05.03.

 ( 731 )  Kelemen Edmund, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01444

 ( 220 ) 2018.05.10.

 ( 731 )  Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, budapest

 ( 541 ) PILVAKER

 ( 511 )  41    Oktatás; szakmai képzés, betanítás; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; kiadói és híradói,

beszámolói szolgáltatás; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; szerencsejátékok; hang- és

videóanyagok készítése, fényképészet; sport és fitnesz; könyvtári szolgáhatások; fordítás és tolmácsolás;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; helyfoglalás

show-műsorokra; kalligráfiai (szépírási)szolgáltatások; oktatási információs szolgáltatások; elektronikus

kiadványszerkesztés; szórakozási, szórakoztatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; tolmács

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; audioberendezések kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; világítóberendezések kölcsönzése

színházak vagy televíziós stúdiók részére; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés;

színpadi díszletek kölcsönzése; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével; színpadi díszletek kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; jelbeszéd fordítása; jegyirodai

 szolgáltatások [szórakoztatás]; időmérés sporteseményeken; játékkölcsönzés; videorögzítés.

 ( 210 ) M 18 01502

 ( 220 ) 2018.05.16.

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

 ( 740 )  Dr. Nemes Iván Sándor ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Café Villa Loyola

 ( 511 )  30    Kávé; kávé alapú töltelékek; kávé, pörköletlen; kávé őrölt formában; kávé kifőtt formában; kávé alapú

italok; kávé esszenciák és kávé kivonatok keveréke; kávéitalok; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy

 italokban]; kávékapszulák; kávékeverékek; kávékoncentrátumok; kávés tasakok.

 35    Kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 43    Elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok

 biztosítása]; étkeztetés gyorsbüfékben; éttermek idegenforgalmi célokra.

A rovat 207 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1662


		2018-07-12T13:05:06+0200
	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala




