
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 01430

 ( 220 ) 2017.05.03.

 ( 731 )  Szántó Emil 55%, Budapest (HU)

 Szántó Csaba 45%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CHATEAU TARCALIER

 ( 511 )  3    Kozmetikai készítmények; hajápoló szerek; fogkrémek.

  30    Cukorka áruk, bonbonok; csokoládé; mártások; méz; ecet.

 ( 210 ) M 17 02050

 ( 220 ) 2017.06.22.

 ( 731 )  Bankmonitor Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 41    Akadémiák [oktatás]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai

szolgáltatások [képzés]; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú

információk; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

rádió- és televízió-műsorok készítése; szemináriumok rendezése és vezetése;szövegek kiadása, (nem reklámcélú);

 szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 42    Elektronikus adattárolás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése; számítógépes

adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép

programok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép

programok sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver

 tanácsadás; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés

 [személyek közötti vitákban].

 ( 210 ) M 17 02110

 ( 220 ) 2017.06.28.

 ( 731 )  Agrárrendezvények Kft., Szőlősgyörök (HU)

 ( 541 ) agro fotó

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ

és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi-

vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok; szervezése; közvélemény-kutatás;
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marketing szolgáltatások; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós

reklámozás; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

 kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése;

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; show-műsorok készítése; show-műsorok

szervezése [impresszáriok szolgáltatásai]; szépségversenyek szervezése; szimpoziumok szervezése és

lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási informaciók; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése

 [oktatás vagy szórakoztatás].

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások;

gazdálkodás (állatok); kertészeti szolgáltatások (1); kertészeti szolgáltatások (2); mezőgazdasági eszközök

kölcsönzése; tájkertész-szolgáltatások; tájtervezés; trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni

 szétszórása; újraerdősítési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02438

 ( 220 ) 2017.08.01.

 ( 731 )  Quebeck s.r.o., Sahy (SK)

 ( 740 )  Dr. Oros Csaba Ügyvédi Irodája, Vác

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi 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).

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

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; maláta;

 nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.

 ( 210 ) M 17 02644

 ( 220 ) 2017.08.22.

 ( 731 )  Litkey és Társa Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pető Endre, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  22    Vitorlák csónakokhoz, hajókhoz; vitorlák jachtokhoz; vitorlák katamaránokhoz; vitorlázat, vitorla kötélzet;

 vitorlák vitorlás szörfökhöz.
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 ( 210 ) M 17 03490

 ( 220 ) 2017.10.30.

 ( 731 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Tesco-Global Zrt. Dr. Gál Réka jogtanácsos, Budaörs

 ( 541 ) Scan&Shop: A vásárlás leggyorsabb módja

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03646

 ( 220 ) 2017.11.09.

 ( 731 )  Huniko-Dent Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Barzó Tímea ügyvéd, Miskolc

 ( 541 ) CITYDENT

 ( 511 ) 5    Fogászati amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati lakkok; fogászati lenyomatanyagok; fogászati

masztixok; fogcementek; fogsorragasztók; fogtömő anyagok; gyógyszerek fogászati használatra; mintázóviasz

fogászati használatra; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; porcelán fogászati protézisekhez; aranyat tartalmazó

 fogászati amalgámok; mintázóviasz fogászati használatra.

 10    Fogászati készülékek, elektromos; fogászati készülékek és eszközök; fogászati tükrök; fogfúrók; fogorvosi

székek; fogszabályozó készülékek; fogzást elősegítő vagy könnyítő gyűrűk; csapok műfogakhoz; műfogak;

 műfogsorok; székek orvosi vagy fogászati használatra.

  44    Egészségügyi szolgáltatások; fogászat; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03667

 ( 220 ) 2017.11.13.

 ( 731 )  Silicium Network Kft. 1/1, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Bordi Gergely, Budapest

 ( 541 ) TRAVELPORT

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; reklámozás a turizmus és utazás terén; marketing-szolgáltatások az

 utazás területén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások.

 39    Az utazással kapcsolatos információs szolgáltatások; elektronikus úton történő, utazás és szállítás

tervezésével és foglalásával kapcsolatos tájékoztatás; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz;

foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; helyfoglalás autóbuszos utazásokra; helyfoglalási

szolgáltatások tengeri utazáshoz; helyfoglalás vonatos utazásokra; helyfoglalási szolgáltatások szárazföldi

utazásokhoz; helyfoglalási szolgáltatások légi utazásokhoz; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások;

információszolgáltatás utazással kapcsolatban; járművek bérbeadása utazáshoz; jegybiztosítás utazáshoz

[lehetővé tételéhez]; jegyeladási szolgáltatások utazáshoz; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos

információk biztosítása; hitelkártyaügyfelek jutalmazási programjához kapcsolódó utazásszervezés; megrendelési

és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; tengeri utazási [hajó] szolgáltatások; utazás elektronikus úton történő

tervezése, szervezése és lefoglalása; utazás- és nyaralásszervezés; utazás és szállítás elektronikus úton történő

tervezése és lefoglalása; utazási jegyrendelési szolgáltatások; utazási jegyfoglalási szolgáltatások; utazások

szervezése; utazások szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utazásszervezés; utazásszervezés,

túraszervezés; utazási információszolgáltatás; utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazási ügynökségi

szolgáltatások üzleti utakhoz; autóbuszos utazás szervezése; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalási szolgáltatások

[utazás]; kikötőhelyek foglalása utazáshoz; túrák, utazások biztosítása; turisztikai és utazási információnyújtás;

utazási irodai és helyfoglalási szolgáltatások; utazási jegyeladási szolgáltatások; utazási szaktanácsadás; utazások
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 és hajókirándulások szervezése.

 43    Utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási irodai szolgáltatások ideiglenes szállások

 foglalásához; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 17 03817

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  EURO LÁNC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Várnagyi Ágnes, Sopron

 ( 541 ) GRAV

 ( 511 )  14    Ékszerek; füldíszek; medálok, ezüst ékszerek, női ékszerek, karkötők, gyűrűk; aranytartalmú ékszerek;

aranyékszerek, láncok, nemesfémből készült ékszerek; gyémántot tartalmazó ékszerek, karperecek, karkötök,

gyűrűk mint ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek, láncfonatok nemesfémből; drágakövekből készült ékszerek;

aranyból készült ékszerek; azonosító karkötők, drágakövet tartalmazó ékszerek; nemesfém ötvözetekből készült

 ékszerek; nemesfémből készült láncok.

 ( 210 ) M 17 03842

 ( 220 ) 2017.11.29.

 ( 731 )  SAIN-KER 2012 Kft. 49%, Diósd (HU)

 Sain Antal Richárd 51%, Diósd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 03934

 ( 220 ) 2017.12.08.

 ( 731 )  László Árpád, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Békefi László, Budapest

 ( 541 ) New Port BOATique Hotel

 ( 511 )  39    Hajóutak szervezése; hajózási ügynökség; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban;

 kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; utaskísérés; utazás és utasok szállítása.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; szállásfoglalás; szállodai

 szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03951

 ( 220 ) 2017.12.08.

 ( 731 )  Portech Hygiénia Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Füredi Péter, Pécs

 ( 541 ) syntecon

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

7    Horonyvágó gyaluk (szerszámgépek); parkettafényesítő gépek, elektromos; porelszívó készülékek tisztítási

célra; porszívóhoz csatlakoztatható illatszer- és fertőtlenítőszer szóróberendezések; porszívók; portalanító

készülékek tisztítási célra; szívógépek ipari használatra; szőnyegtisztító gépek és készülékek, elektromos;

tisztítógépek és berendezések, elektromos; zsákok porszívókhoz; motorok (a szárazföldi járműmotorok

kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem

 kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek; árusító automaták.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek
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kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,

 kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 17 04004

 ( 220 ) 2017.12.14.

 ( 731 )  Adcomnet Kft., Sárvár (HU)

 ( 740 )  dr. Váry Zalán, 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 (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; könyvkiadás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; televíziós szórakoztatás; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; nem reklámcélú szövegek

publikálása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; élő

előadások bemutatása; gyakorlati képzés; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási

vizsgáztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; fotóriportok

készítése; idegenvezetős túrák levezetése; táboroztatás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások);

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése

(impresszáriók szolgáltatásai); időmérés sporteseményeken; sportlétesítmények üzemeltetése (1);

sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportversenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); klubszolgáltatások (szórakoztatás

 vagy oktatás).

 ( 210 ) M 17 04024

 ( 220 ) 2017.12.14.

 ( 731 )  Euralis Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Farkas Ferenc, Budapest

 ( 541 ) EURALIS SZEMES CIROK. ASZÁLYBAN IS BIZONYÍT!

 ( 511 ) 1    Fehérje (állati vagy növényi eredetű, nyersanyagként); fehérjék az élelmiszeripar számára; fehérje, protein

 (nyersanyag); glükóz az élelmiszeripar számára; glükóz ipari célokra; termőföld.

 31    Dara baromfiknak; darakeverék haszonállatok hizlalására; madáreledelek; magvak; magvak állati

fogyasztásra; magvak (gabona); maláta sörfőzéshez és szeszfőzéshez; növények; szemes gabona, feldolgozatlan;

takarmány istállóban tartott állatoknak; táplálék házi kedvenceknek; táplálékok és takarmányok állatoknak (1);

táplálékok és takarmányok állatoknak (2); termékek állatok hizlalására; termékek baromfi, szárnyasok

 tojásrakásához.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
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reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);

 televíziós reklámozás.

 ( 210 ) M 17 04126

 ( 220 ) 2017.12.27.

 ( 731 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyszerek ipari használatra; tudományos célra használt vegyszerek; vegyszerek fényképészeti használatra;

mezőgazdasági vegyszerek; kertészetben használt vegyszerek; erdészetben használt vegyszerek; feldolgozatlan

műgyanták; feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek lágyítására, temperálására szolgáló

készítmények; forrasztáshoz használt vegyszerek; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok;

cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; kertészeti földkeverékek cserépbe; trágyák, műtrágyák,

 trágyafélék.

2    Színezőanyagok; lakkok és politúrok; rozsda elleni tartósítószerek; fakorhadás megelőzésére szolgáló

 készítmények; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; fémek fólia és por formájában.

3    Mosodai készítmények; fehérítő készítmények; polírozó készítmények; zsíreltávolító, zsírtalanító

készítmények; dörzsölő szerek; szappanok; illatszer készítmények; esszenciális olajok; kozmetikai szerek;

hajápoló folyadékok; fogkrémek; szájvizek, nem gyógyászati célra; WC-tisztítók; tisztítószerek háztartási

célokra; bőrápoló készítmények; mosogatószerek; tusolózselék, szájvizek, nem gyógyászati célra; mosóadalékok

ruhákhoz; levegő illatosító készítmények; színeltávolító készítmények; tisztítókészítményeket tartalmazó

 törlőkendők.

4    Automata hajtóműolaj; ipari zsír; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; üzemanyagok

(beleértve a motorbenzint is); világító üzemanyag; viaszgyertyák, gyertyabelek; illatosított gyertyák; rovarriasztót

 tartalmazó gyertyák; teamécsesek; faszénbrikettek; grillgyújtós.

5    Gyógyszerészeti készítmények; orvosi készítmények; állatgyógyászati készítmények; egészségügyi

készítmények gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; Diétás készítmények gyógyászati

használatra; állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; bébiételek; táplálék kiegészítők; tapaszok,

kötszeranyagok; orvosi kötszerek, fogtömő anyagok; fogászati viasz; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására

szolgáló készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; gyomirtó szerek, herbicidek; pelenkák csecsemőknek és

inkontinenciában szenvedőknek; vatta gyógyszerészeti célokra; szájon át szedhető fájdalomcsillapítók; gyomirtó

 szerek, herbicidek; gyógyhatású ajakkrémek; légyfogó papír; higiéniai készítmények és cikkek.

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; ércek; feldolgozatlan vagy félig feldolgozott fémek, nem meghatározott

használatra; hordozható fémszerkezetek; kábelek, huzalok és láncok, fémből; fémáruk; kádak, medencék fémből;

páncéltermek és széfek; szögek; fémcsavarok; csavaranyák, reteszek és rögzítők fémből; létrák és állványzatok,

 fémből; fém tolózárak; szállítható, mobil üvegházak fémből, háztartási használatra; lakatok.

7    Szerszámgépek; motorok, nem szárazföldi járművekhez; erőátviteli kapcsolók gépekhez; nem kézi

működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek; árusító automaták; palacktöltő gépek; gépek szénsavas

italok gyártásához [elektromos]; ásványvízgyártásban használt gépek; gabona-elválasztók; sörpumpák; szénakötő,

szénakötöző gépek; elektromos viaszpolírozó gépek és eszközök; fúrógépek; kenyérvágó gépek; vasalógépek;

vajkészítő gépek; hordozható rotációs gőzprések textíliákhoz; gőzgépek; gőzzel tisztító készülékek; tömítések

[hajtóművek részei]; konzervnyitók, elektromos; prés légmotorok, sűrített levegős motorok; sűrített levegős

szivattyúk; nyomdagépek; dinamók; kerékpár dinamók; csomagológépek, betétek szűrőgépekhez; kefék,

elektromos működtetésű [gépalkatrészek]; áramfejlesztő generátorok; elektromos kalapácsok; elektromechanikus

élelmiszergyártó gépek; zsírtalanító gépek; címkézők [gépek]; festőgépek; színezőgépek; festékszórók;
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festékszóró pisztolyok [gépek], levegővel működtetett; elektromos ablaknyitó berendezések; ablaknyitók,

hidraulikus; ablaknyitók, pneumatikus; ablakzárók, elektromos; ablakzárók, hidraulikus; ablakzárók,

pneumatikus; szűrögépek; palackmosó gépek; húsdarálók [gépek]; marógépek; gyümölcsprések, elektromos,

háztartási használatra; zöldségreszelő gépek; mosogatógépek cserépedényekhez; menetfúró és menetvágó gépek;

simítóprések; gravírozógépek; szecskavágó kések; kalapácsok [gépalkatrészek]; elektromos kézifúrók; nem

kézzel működtetett, kézi szerszámok; varrógépek, tűzőgépek; gereblyegépek; faipari, famegmunkáló gépek;

emelő berendezések; elektromos kávédarálók; motoros fűrészek; ragasztópisztolyok, elektromos; dagasztógépek,

gyúrógépek; sűrített levegős gépek; elektromos keverőgépek; golyóscsapágyak; tüskék, lyukasztók

lyukasztógépekhez; lyukasztógépek, perforálógépek; elektromos hegesztő készülékek; gázhegesztő gépek;

elektromos hegesztőkészülékek; gázhegesztő gépek; forrasztólámpák; levegőszivattyúk [garázsfelszerelések];

kaszáló- és aratógépek; kések fűnyírókhoz; mángorlógépek; textilipari gépek; száraztésztagyártó gépek; ollók

(elektromos); kések [gépalkatrészek]; elektromos kések; fenőgépek; keverőgépek; keverőgépek háztartási

használatra [elektromos]; őrlőgépek; elektronikus konyhai darálók; őrlőgépek háztartási használatra, nem kézi;

hulladékaprító gépek; varrógépek; szegecselőgépek; papírgyártó gépek; elektromos parketta-fényesítő gépek;

borsőrlők, nem kézi működtetésű; (elektromos) csiszológépek és -berendezések; pneumatikus kalapácsok;

szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei]; szivattyúk [gépek]; dobok, tamburinok hímzőgépekhez;

fűnyírók; szabályozók [géprészek]; gőzcsapdák; elektromos tisztítógépek és berendezések; robotok [gépek];

habverők, elektromos; keverők, keverőgépek; fűrészlapok [géprészek]; fűrészasztalok [géprészek]; fűrészgépek;

kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz és hajtóművekhez; rostáló berendezések; ollók, elektromos;

nyírógépek; szelepek [géprészek]; kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek];

élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek]; elektromos habverők háztartási célokra; gázzal működő lángvágók;

vágógépek, vágószerszámok; elektromos cipőfényezők; gázhegesztő gépek; elektromos hegesztőkészülékek;

műanyagok lezárására szolgáló elektromos készülékek; elektromos hegesztőkészülékek; (elektromos) szőnyeg- és

padlószőnyeg-tisztító gépek és készülékek; rokkák; öblítő gépek; porszívók; zsákok porszívókhoz; csövek

porszívókhoz; porszívóhoz csatlakoztatható illat- és fertőtlenítőszer szóró tartozékok; bélyegzőgépek,

sajtológépek; stoppológépek; kötőgépek; elektromos ajtónyitók; ajtónyitók, hidraulikus; ajtónyitók, pneumatikus;

elektromos ajtózárók; hidraulikus ajtózárók, pneumatikus ajtózáró berendezések; elektromos keverőgépek;

gyomláló gépek; emelőszerkezetek [gépek]; mosóberendezések; mosógépek; vízmelegítők [géprészek];

szerszámok [géprészek]; befogóeszközök szerszámgépekhez; szerszámgépek; csörlők, vitlák; ruhacsavaró,

ruhafacsaró gépek mosáshoz; kolbásztöltő gépek; töltőgépek; elektronikus konyhai darálók; elektromos

működtetésű szerszámok; fűrészlapok szerszámgépekhez; elektromos szerszámokkal használt korongok

csiszoláshoz; elektromos szerszámokhoz való fejek; foglalatok szerszámgépekhez; habverők, mint elektromos

készülékek; mosóberendezések; konyhai szerszámok [elektromos eszközök]; elektromos kerti gépek; elektromos

működtetésű szerszámok; fűrészlapok szerszámgépekhez; elektromos szerszámokkal használt korongok

csiszoláshoz; elektromos szerszámokhoz való fejek; foglalatok szerszámgépekhez; festőgépek; betétkések

 fémmegmunkáló gépekhez; elektromos csavarhúzók; légsűrítők [gépek]; elektromos szögbelövő pisztolyok.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák;

elektromos és nem elektromos szőrtelenítő eszközök; nem elektromos csavarhúzók; ágvágók [kéziszerszámok];

 fúrók.

9    Tudományos készülékek és berendezések; hajózási készülékek és műszerek; fényképészeti készülékek és

eszközök; optikai készülékek és eszközök; mérőműszerek; mechanikus életmentő készülékek; elektromos áram

vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram kapcsolására szolgáló berendezések és

készülékek; elektromos áram átalakítására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram tárolására

szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések;

felvevőkészülékek; berendezések hang, adatok vagy képek közvetítésére; képreprodukáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; kompaktlemezek, CD-k; DVD-k; digitális tárolási média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek; számológépek; adatfeldolgozó berendezések;

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülék; balesetek elleni védőkesztyűk; elemek; szemüvegek
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[optika]; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; számítógép hardverek; elektromos hosszabbítók,

elosztók; elektromos áramköri kártyák; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; audio berendezések;

TV-készülékek; digitális videolemez [DVD] felvevők; DVD-lejátszók; DVD-k; távközlési felszerelés; USB

pendrive-ok; földmérő berendezések és eszközök; filmfelvevő gépek és berendezések; súlymérő készülékek és

eszközök; jelző berendezések és készülékek; ellenőrző (felügyelő) berendezések és készülékek; oktatási

 készülékek és eszközök.

 10    Művégtagok; műszernek; műfogak, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok mozgáskorlátozottak

számára készített terápiás eszközök és segédeszközök; masszázsberendezések; sebészeti és sebkezelési

felszerelések; fogászati berendezések; állatorvosi készülékek és eszközök; ortopédiai cikkek; sebészeti

varratanyagok; masszázsberendezések; berendezések, gépek és tárgyak csecsemőknek; cumik; orvosi műszerek;

 rollátorok, járássegítő kocsik időseknek; testedzésre szolgáló terápiás készülékek.

 11    Világítókészülékek; fűtőkészülékek; gőzfejlesztő berendezések; főző berendezések; hűtőkészülékek;

szárítóberendezések; szellőztető berendezések; vízelosztó berendezések; egészségügyi készülékek, vízellátó és

közegészségügyi berendezések; zseblámpák, elektromos; elektromos lámpák; villanykörték; szaniterek és

fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; elektromos főzőeszközök; elektromos fűtőberendezések;

elektromos grillsütők; elektromos ruhaszárítók [hőszárítók]; elektromos hűtők, hűtőszekrények [háztartási

célokra]; elektromos ventilátorok [háztartási célokra]; elektromos tűzhelyek háztartási célokra; hajszárítók;

szökőkutak, locsolókészülékek és öntözőrendszerek; kempingfőzők; barbecue eszközök, készülékek; hűtőtáskák;

 világítótestek, lámpatestek; forrólevegős sütők; LED-es lámpatestek, fényforrások; halogén izzók.

 12    Járművek és szállítóeszközök; kerékpárok; motorkerékpárok; járművek részei és szerelvényei; gokartok;

 nem motoros robogók [járművek]; üléshuzatok járművekhez; kerekek.

  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek.

  14    Nemesfém ötvözetek; ékszerek; díszek [ékszerek]; ékkövek; féldrágakövek; időmérők; időmérő eszközök.

  15    Hangszerek; elektronikus billentyűzetek [hangszerek]; zongorák.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; irodai kellékek; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; írószerek; festékes dobozok és ecsetek; hengerek

szobafestőknek; művészecsetek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; nyomdabetűk;

klisék; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz;

autóstérképek; kézműves anyagok papírból; derékszögű vonalzók rajzoláshoz; körzők; ajándékcsomagoló papír;

ajándékcímkék; ajándékcsomagoló fólia; egészségügyi papír, WC-papír; papírtörölközők; asztalneműk papírból;

festéktálcák; festőhengerek; papír-írószer áruk; fotónyomtató papír [nem kémiailag érzékenyített];

 ragasztóanyagok irodai használatra; papírból készült szalagok; nyomatok; műanyag fólia csomagolásra.

 17    Gumi; guttapercha; azbeszt; mica, csillámpala; feldolgozatlan és félig feldolgozott guttapercha helyettesítői;

feldolgozatlan és félig feldolgozott gumi helyettesítői; feldolgozatlan és félig feldolgozott azbeszt helyettesítői;

feldolgozatlan és félig feldolgozott csillám helyettesítői; műanyag fóliák [félkész termékek]; félkész gyanta;

tömítő és szigetelő anyagok; kitömő, tömítő anyagok; rugalmas csövek, tömlők és ezekhez való szerelvények (a

 szelepeket is beleértve), valamint szerelvények merev csövekhez, egyik sem fémből; tömítőgyűrűk.

 18    Bőrök és műbőrök; állatbőrök és irhák; állatbőrök és irhák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más

hordozóeszközök; esernyők és napernyők; sétapálcák; korbácsok, ostorok; hámok; lószerszámok; nyakörvek

 állatoknak; ruhák állatoknak; poggyász; hátizsákok, hátitáskák; pórázok kisállatoknak.

 19    Építőanyagok, kivéve fém; merevcsövek, nem fémből [építés]; aszfalt, szurok és bitumen; építmények

 (hordozható - kivéve fém); emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok; tükrök (ezüstözött üveg); képkeretek; tároló egységek [bútorok]; tárolók, nem fémből

[raktározáshoz, szállításhoz]; csont, nyers vagy részben megmunkált állapotban; bálnaszila [halcsont], nyers vagy

félig megmunkáh állapotban; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban; osztrigahéjak, kagylók;

tajtékkő [szepiolit]; borostyán; csavarok, nem fémből; gardróbszekrények; tároló állványok; tároló ládák

műanyagból; kerti bútorok; felfújható (gumi) matracok; kempingmatracok; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák,

díszpárnák; cipőszekrények; fekhelyek, ágyak házi kedvencek részére; kézzel működtetett nem fémből készült
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 kerti tömlődobok; ruhafogasok, ruhaakasztók, vállfák.

 21    Háztartási eszközök, kis méretű; asztalneműk, főzőedények és tárolók; fésűk; szivacsok; kefék és ecsetek,

kivéve a festési célokra valókat; kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; nyers vagy félig

megmunkált üveg, kivéve az építési üveget; háztartási üvegáru; porcelánok; agyagedények; tisztítórongyok;

fogkefék (elektromos -); háztartási vagy konyhai eszközök; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével;

kozmetikai és toalett eszközök és fürdőszobai felszerelések; edények, fazekak; öntözőberendezések; ételtartók

kedvtelésből tartott kisállatoknak; madárkalitkák; vödrök; kávéskészletek; serpenyők; kertészeti kesztyűk; seprűk;

szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből, amelyek ebbe

 az osztályba tartoznak.

 22    Zsinegek, spárgák; hálók; ponyvák, sátoranyagok, sátrak és nem rögzített takarók; vitorlák; zsákok

ömlesztett anyagok szállítására és tárolására; kitömő anyagok; nem gumiból, műanyagból, papírból vagy

 kartonból készült töltőanyagok; nyers textilrostok.

  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

 24    Textilek és textilhelyettesítők; vásznak; függönyök; zuhanyfüggönyök; tányéralátétek, nem papírból;

matrachuzatok; fürdőszobai törölközők; ágyneműk és takarók; konyharuhák és asztalterítők; steppelt paplanok,

 paplanok; fedőtakarók, plédek; törölközők; pehelypaplanok; takarók kisállatok számára; hálózsákok.

 25    Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik; dzsekik; hosszúnadrágok; legging nadrágok, cicanadrágok; szoknyák;

talárok; harisnyaáruk, kötöttáruk; zoknik; derékszíjak, övek; nyaksálak [sálak]; alsóruházat, fehérneműk;

melltartók; pizsama; topok [ruházati cikkek]; ingek; pólók; felsőruházat; tornaruhák; sportcipők; dzsekik;

 esőruhák; csecsemőruházat.

 26    Csipke; hímzések; rugalmas szalagok; szalagok textilből; cipőfűzők; gombok; horgos kapcsok, francia

kapcsok; tűk; művirágok; hajdíszek, hajcsavarók, hajcsatok, álhajak; ruházati kellékek, varrási és textildekorációs

 árucikkek; varrókészletek.

  27    Szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; lábtörlők [gyékények]; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok; tapéta.

 28    Játékok; játékszerek; videojátékok; torna- és sporttermékek; műkarácsonyfák; karácsonyfadíszek;

karácsonyfa talpak; játékszerek; miniatűr öntött fém járművek; babák; babaruhák; babaházak; játékszerek;

kirakós játékok [puzzle]; kitömött játékok; rádióvezérlésű játékok; játékok kisállatoknak; sportcikkek és

 felszerelések.

 29    Húsok; hal-, tengeri ételek és puhatestűek; baromfi, nem élő; vadhús; levesek és csontlevesek,

húskivonatok; tartósított zöldségek; gyümölcsök, tartósított; fagyasztott zöldségek; fagyasztott gyümölcsök;

szárított zöldségek; szárított gyümölcs; zöldségek, főtt; főtt gyümölcsök; feldolgozott gyümölcsök, gombák és

zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); zselék; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből];

gyümölcsbefőttek; tojások; tej; tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; húsok; gomba, tartósított; angolszalonna;

burgonya alapú rágcsálnivalók; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek; zöldségalapú snackételek; kész saláták;

előételként felszolgált saláták; vaj; mogyoróvaj; savanyúságok; feldolgozott zöldségtermékek; készételek húsból;

 halételek; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; feldolgozott tökmag.

 30    Kávé; tea; kakaó; pótkávé; rizs, tápióka; szágó; liszt; gabonakészítmények; kenyér; süteménytészta;

pékáruk; torták cukrokból; kandiscukor; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; szirupok és melasz; élesztő;

sütőpor; só; mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; jég; müzliszeletek;

kenyérkeverékek; pizza; bagettek; gyümölcsös sütemények/torták; csokoládé; rágógumi; majonéz; paradicsom

ketchup; salátaöntetek; marinádok [fűszeres pácok]; lisztből készült tészták; metélt tészta, nudli, galuska;

 tésztaételek; szárított gyógynövények; természetes édesítőszerek.

 31    Mezőgazdasági, vízgazdasági termények, kertészeti és erdészeti termékek; vetőmagok; friss gyümölcsök és

zöldségek; friss kerti gyógynövények; diófélék [gyümölcsök]; fejes saláta, friss; gombák; friss tök; dinnyék; friss

avokádó; természetes növények; virágok; vágott virág; virághagymák; hagymák; palánták; magvak

[vetőmagvak]; élő állatok; táplálékok és takarmányok állatoknak; macskaeledelek; kutyaeledelek; madáreledelek,

 italok házikedvencek részére; maláta.

 32    Sörök; ásványvíz [italok]; szénsavas víz; alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szirupok
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alkoholmentes italok készítéséhez; készítmények italokhoz, energiaitalok; sportitalok; alkoholmentes szénsavas

 italok; szójaalapú italok, nem tejpótlók; zöldséglevek [italok].

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok; szeszes italok; habzóbor, pezsgő.

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák, öngyújtók dohányosoknak.

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

szolgáltatások, interneten is, élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök,

fertőtlenítőszerek, kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek,

élelmiszer-kiegészítők terén; kiskereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőkre vonatkozóan:

tűzijáték, elektromos készülékek/- tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és

számítógép tartozékok, CD-lemezek, számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök;

kiskereskedelmi szolgáltatások, interneten is, szerszámok, kerti szerszámok és tartozékaik, kerékpárok és

tartozékaik, autós felszerelések, órák és dísztárgyak, író- és irodai cikkek, könyvek és egyéb nyomtatványok,

bútorok és egyéb berendezési tárgyak, kerti bútorok, háztartási és konyhai eszközök és alkatrészeik, háztartási

cikkek, ágybetétek, azon belül párnák, ágyneműk, háztartási textíliák terén; kiskereskedelmi szolgáltatások,

interneten is, ruházat, fejfedők, cipők, sporteszközök, játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek,

állateledelek, növények, dohányáru terén; kiskereskedelmi szolgáltatások; az interneten keresztül is; utazásokra

vonatkozóan, nyomdai munkák és fényképészeti, valamint filmművészeti fejlesztés, virágküldő szolgáltatás,

valamint telefon- és internetajánlatok; bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek

üzemeltetése élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök, fertőtlenítőszerek,

kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek, élelmiszer-kiegészítők

terén; szupermarketek, kiskereskedelmi üzletek és diszkont kiskereskedelmi áruházak működtetése a következők

számára: tűzijáték, elektromos készülékek és tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és

számítógép tartozékok, CD-lemezek, számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök;

bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek üzemeltetése szerszámok, kerti szerszámok és

tartozékaik, kerékpárok és tartozékaik, autós felszerelések, órák és dísztárgyak, író- és irodai cikkek, könyvek és

egyéb nyomtatványok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak, kerti bútorok, háztartási és konyhai eszközök és

alkatrészeik, háztartási cikkek, ágybetétek, azon belül párnák, ágyneműk, háztartási textíliák terén;

bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek üzemeltetése ruházat, fejfedők, cipők,

sporteszközök, játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek, állateledelek, növények, dohányáru

terén; Információk rendelkezésre bocsátása interneten, nevezetesen fogyasztói termékekkel kapcsolatos

információk, fogyasztói tanácsadással kapcsolatos információk és vevőszolgálati információk; áruk vásárlásáról

és eladásáról és szolgáltatások végzéséről szóló szerződések közvetítése mások részére, az interneten is

(amennyiben a 35. osztályba tartoznak); szupermarketek, kiskereskedelmi üzletek és kiskereskedelmi diszkont

üzletek működtetése; mobiltelefon szerződések közvetítése mások részére; az üzletfejlesztés szervezési tervezése

és felügyelete; munkaerő-toborzás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; nagykereskedelmi szolgáltatások

élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök, fertőtlenítőszerek,

kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek, élelmiszer-kiegészítők

terén; nagykereskedelmi szolgáltatások a következőkre vonatkozóan: tűzijáték, elektromos készülékek és

tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és számítógép tartozékok, CD-lemezek,

számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök; nagykereskedelmi szolgáltatások tűzijáték,

elektromos és elektronikus háztartási eszközök, audiovizuális eszközök, navigációs eszközök, okostelefonok,

okosórák, mobiltelefonok, számítógépek és számítógépes kiegészítők, CD-lemezek, számítógépes hardverek és

szoftverek, világítóeszközök terén; nagykereskedelmi szolgáltatások ruházat, fejfedők, cipők, sporteszközök,

játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek, állateledelek, növények, dohányáru terén;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; beszerzői szolgáltatások [áruk

 illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek].

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások.

 37    Építkezés; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések javítása;
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számítógépek és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; szerszámok javítása; kerti szerszámok

javítása és karbantartása; kerékpárok javítása; autós kiegészítők javítása; órajavítás; ékszerek foglalatainak

javítása; bútor-karbantartás; bútorok javítása; berendezési tárgyak javítása; kerti bútorok javítása; háztartási és

konyhai eszközök javítása; sportfelszerelések javítása; játékok javítása; szabadidős cikkek javítása; elektronikus

eszközök és tartozékaik üzembe helyezése; bútorok és berendezési tárgyak beépítése; kerti bútorok telepítése;

 háztartási eszközök és kiegészítőik telepítése; konyhai gépek üzembe helyezése; sporteszközök telepítése.

 38    Távközlés; távközlési szolgáltatások; internetes portálokhoz való hozzáférés biztosítása; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása,

beleértve a letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat;

 internetszolgáltatók; mobiltelefonos kommunikáció.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; parkolási szolgáltatások; áruk szállítása.

 40    Étel- és italkezelés; fényképek feldolgozása, fényképkidolgozás; fényképek digitális javítása; nyomtatás,

fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; audio- és videófelvételek sokszorosítása; levegő és vízszabályozás

 és tisztítás.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatás; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; fordítás és tolmácsolás; kiskereskedelmi

ügyvezetéshez kapcsolódó képzési szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; szemináriumok szervezése; levelező

 tanfolyamok.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások; új termékek fejlesztésére szolgáló kutatás; illusztrációs

szolgáltatások [tervezés]; kutatási szolgáltatások biztosítása; számítógépes hardverek tervezése és fejlesztése;

szoftverek tervezése és fejlesztése; információtechnológiai [IT] szolgáltatások; webtárhely és szoftver

szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása; IT-tanácsadói-,

tájékoztató- és információs szolgáltatások; informatikai biztonsági, védelmi és javítási szolgáltatások;

adatmásolási és átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; számítógépes elemzés; digitális vízjellel

való ellátás; számítógépes szolgáltatások elektronikus adattárolással kapcsolatban; szoftver- és

adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;

 tudományos és technológiai szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés; tervezési szolgáltatások.

  43    Étel- és italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások;

állategészségügyi szolgáltatások; szépségápolás; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági

 szolgáltatások; virágüzletek szolgáltatásai; virágkötészet.

  45    Jogi szolgáltatások; felügyeleti szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 18 00032

 ( 220 ) 2018.01.08.

 ( 731 )  Özdogan Ercan, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi ruházati cikkek, cipők.

 ( 210 ) M 18 00034

 ( 220 ) 2018.01.08.

 ( 731 )  Hatos József, Baar (CH)

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

 ( 541 ) Hatos Recording System

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt
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lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó

 berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

 ( 210 ) M 18 00035

 ( 220 ) 2018.01.08.

 ( 731 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Cao Zheng Yin, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00050

 ( 220 ) 2018.01.09.

 ( 731 )  FEILO SYLVANIA East-Europe Kft., Dunakeszi (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Fénykibocsátó diódák (LED).

  11    Lámpák; LED diódás világító berendezések.

 ( 210 ) M 18 00051

 ( 220 ) 2018.01.09.

 ( 731 )  FEILO SYLVANIA East-Europe Kft., Dunakeszi (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Fénykibocsátó diódák (LED).

  11    Lámpák; LED diódás világító berendezések.

 ( 210 ) M 18 00098

 ( 220 ) 2018.01.14.

 ( 731 )  FUNKCIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Darnózseli (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

   

( 554 )

 ( 511 )  29    Szalámi; füstölt kolbászok; kolbász; kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; levegőn szárított kolbászok;

 füstölt húsok.

 ( 210 ) M 18 00133

 ( 220 ) 2018.01.16.

 ( 731 )  NETT-MED KFT., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Gerzsenyi Miklós, Kisvárda

 ( 541 ) Madison Village

 ( 511 )   43    Panziók.

 ( 210 ) M 18 00134

 ( 220 ) 2018.01.16.

 ( 731 )  Gerzsenyi Miklós EV., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Gerzsenyi Miklós, Kisvárda

 ( 541 ) Halihó Hamizó

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 14. szám, 2018.07.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1807



 ( 511 )   43    Gyorséttermek, snack bárok.

 ( 210 ) M 18 00138

 ( 220 ) 2018.01.18.

 ( 731 )  Molnár Gyümölcs Kft., Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországon termesztett gyümölcsökből készült zselék; Magyarországon termesztett gyümölcsökből

 készült lekvárok (dzsemek).

 32    Magyarországon termesztett gyümölcsökből készült szörpök; Magyarországon termesztett gyümölcsökből

készült szörppel ízesített ásványvizek és szénsavas vizek; Magyarország termesztett gyümölcsökből készült

 szörpös gyümölcslevek, gyümölcsitalok.

  41    Szabadidős szolgáltatások nyújtása, kulturális tevékenység, szakmai képzés, szórakoztatás, rendezvények.

 ( 210 ) M 18 00139

 ( 220 ) 2018.01.18.

 ( 731 )  Hajdú Katalin, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Dohányzási cikkek, dohány és dohánytermékek (beleértve a helyettesítőket), dohánytartók és szivartartók,

cigaretták, szivarok, szivarkák és egyéb, használatra kész dohányzási cikkek, öngyújtók kiskereskedelme;

kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal kapcsolatban; alkoholmentes italokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; szerencsejátékkal kapcsolatos kereskedelem; édességekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal, teákkal

 kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nyomtatott anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00140

 ( 220 ) 2018.01.18.

 ( 731 )  Pallai Zsolt, Dunakeszi (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Tollak, irodaszerek.

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 00141

 ( 220 ) 2018.01.18.

 ( 731 )  Bernáth Vanessza, Kerecsend (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Fagyállók gépjármű hűtőkhöz, töltőanyagok jármű-karosszéria és gumiabroncs javításához, vegyszerek az

 autóiparban történő használatra, tisztító vegyszerek, nanotechnológiával készült vegyszerek.

3    Tisztítókészítményeket tartalmazó törlőkendők, impregnált törlőruhák fényesítéshez, szélvédő tisztító
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folyadékok, járműabroncs-polírozó, autófényező szerek, autósamponok, gépjármű polírozó szerek, gépjármű

viasz, gépjárművekhez használt karnauba viasz, ledörzsölő készítmények gépjármű-ápoláshoz, mosószerek

gépjárművekhez, tisztítószerek gépjárművekhez, tisztítószerek járművekhez, járműveken használatos tisztító

készítmények, szélvédő tisztító készítmények, járműtisztító készítmények, járműveken használatos tisztító

 készítmények, nanotechnológiával készült készítmények.

 37    Gépkocsi tisztítás és autómosás, gépjárműakkumulátorok töltése, autómosás, autómosási szolgáltatások,

autómosó berendezések kölcsönzése, autótisztítás, gépjármű tisztítás és fényezés, gépjárművek teljeskörű

 tisztítása, szárazföldi gépjárművekkel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások; járműmosás, járművek tisztítása.

 ( 210 ) M 18 00142

 ( 220 ) 2018.01.18.

 ( 731 )  Intelliport Systems Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Intelliport

 ( 511 ) 9    Árammérők, ampermérők; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; felügyelő,

ellenőrző berendezések, elektromos; elektronikus jeladók; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

interkommunikációs berendezések, készülék; megfigyelő műszerek; számítógépes programok, rögzített;

számítógépes programok, rögzített (2); számítógép interfészek; modemek; számítógépes programok [letölthető

szoftverek]; GPS készülékek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes hardver;

 áramlásmérők, fogyasztásmérők.

 38    Mobiltelefonos kommunikáció; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; modemek

kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

 számítógépes hálózathoz; digitális fájlok továbbítása; nagysebességű adatátvitel; rádiós kommunikáció.

 42    Mérnöki munkák, szolgáltatások; számítógép-programozás; kalibrálás [mérés]; szoftvertervezés; szoftverek

frissítése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; kutatási és fejlesztési

szolgáltatások; szoftver-karbantartás; számítógépes rendszerek tervezése; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; szoftvertelepítés; számítógép szoftver tanácsadás; energiatakarékossági

tanácsadás; energetikai vizsgálat; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; kihelyezett szolgáltatók az információs

technológia területén; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

 internetbiztonsági szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 18 00145

 ( 220 ) 2018.01.18.

 ( 731 )  Vitalab-Natural Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Vita Lab Natural

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

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

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

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

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

 szolgáltatás).

 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 szolgáltatás).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00146
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 ( 220 ) 2018.01.18.

 ( 731 )  Neo Interactive Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) neo interactive

 ( 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).

 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 00150

 ( 220 ) 2018.01.17.

 ( 731 )  VAXCO Vineyards Kft., Mád (HU)

 ( 740 )  Janka Judit, Mád

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével)(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru); borok; eredet-megjelöléssel védett borok.

 ( 210 ) M 18 00154

 ( 220 ) 2018.01.17.

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FORNO DI PIETRA

 ( 511 )   30    Pizza.

 ( 210 ) M 18 00199

 ( 220 ) 2018.01.22.

 ( 731 )  Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 50%, Tokaj (HU)

 Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktura Központ Nonprofit Kft 50%, Tokaj (HU)

 ( 740 )  Pásztor Péter Imre, Tokaj

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00200

 ( 220 ) 2018.01.22.

 ( 731 )  Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 50%, Tokaj (HU)
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 Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktura Központ Nonprofit Kft 50%, Tokaj (HU)

 ( 740 )  Pásztor Péter Imre, Tokaj

 ( 541 ) KISKIRÁLY-KINGLING

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00203

 ( 220 ) 2018.01.23.

 ( 731 )  SOS Guard Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából;

egészségügyi és mentális vagy ezzel szoros összefüggő mozgásszervi betegségben szenvedő és hátrányban lévő

természetes személyek részére nyújtott, személyes kapcsolatfelvétel során felvett egészségügyi és családi vagy

 közösségi állapotok alapján, személyre szabott szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00220

 ( 220 ) 2018.01.24.

 ( 731 )  Karsai Pécs Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Karsai Béla, Balatonszemes

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 18 00247

 ( 220 ) 2018.01.25.

 ( 731 )  Pantl Tamás 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hajápoló termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási

termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; piperecikkekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00248

 ( 220 ) 2018.01.25.

 ( 731 )  Total Composite Solutions Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyantár Gábor, Budapest

 ( 541 ) Total Composite Solutions

 ( 511 )  12    Automotív járművek; elektromos hajtású járművek; elektromos járművek; elektromos meghajtású
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járművek; földi járművek és szállítóeszközök; gépjárművek; hibrid járművek; járművek; járművek részei és

szerelvényei; katonai célokra kialakított járművek; katonai járművek szállításhoz; katonai szállítójárművek;

kerekes járművek; kötélpályás szállítóberendezések és készülékek; légi- és űrjárművek; vízijárművek; légi

járművek; hajók; jachtok; motorcsónakok; motoros jachtok; fejtámlák járművekhez; fejtámaszok járműülésekhez;

gépjármű karosszériák; gépjármű, jármű karosszériák; jármű karosszériák; jármű üléshuzatok [formára szabott];

jármű üléshuzatok [méretre szabott]; járműajtók; járműalvázak; járműburkolatok, huzatok [felszerelt];

járműkarosszéria szerelvények; járműülések; karosszériák gépjárművekhez; karosszérialemezek járművekhez;

kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak; légáram terelők járművekhez; légáram terelők; légi és űrjárművek részei

és szerelvényei; légterelők járművekhez; lökhárítók járművekhez; lökhárítók ütközői járművekhez; méretre

készült borítók járművekhez; műszerfalak; napellenző csíkok jármű szélvédőkre; spoilerek, légterelő szárnyak

 járművekhez; versenyülések személygépkocsikhoz; vizijárművek részei és szerelvényei.

 17    Műgyantával impregnált szálak, rostok feldolgozóipari felhasználásra; feldolgozatlan karbonszálak, nem

textilipari használatra; karbonszálak nem textilipari felhasználásra; karbonszálas fonalak [nem textilipari célra];

nyers karbonrostok [nem textilipari használatra]; nyers szénszálak; szénszálak ipari használatra; elasztomer

polimerek lapok formájában gyártásban való használatra; elasztomer polimerek tömbök formájában gyártásban

 való használatra.

 40    Fémmegmunkálással és fémek utómunkálataival kapcsolatos szolgáltatások; gépjárművek testreszabása;

gépkocsi-karosszériák és -alvázak egyedi összeszerelése mások számára; hajók gyártása egyéni megrendelésre;

 jachtok gyártása egyéni megrendelésre; szintetikus termékek öntése.

 ( 210 ) M 18 00249

 ( 220 ) 2018.01.26.

 ( 731 )  GT Sportcipő Manufaktúra Kft., Tiszaföldvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőröndök; táskák és bevásárlótáskák.

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

 35    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, bőröndök, táskák és bevásárlótáskák értékesítésével kapcsolatos

 kereskedelmi ügyletek, webáruház.

 ( 210 ) M 18 00250

 ( 220 ) 2018.01.26.

 ( 731 )  Miskolc Autóház Kft., Miskolc (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Új és használt autó, gépjármű kis- és nagykereskedelem.

  36    Gépjárművel kapcsolatos biztosítási szolgáltatás, biztosításközvetítés.

 37    Járműfényezés; járműjavítás [üzemzavar]; járműmosás; járművek karbantartása és javítása; járművek rozsda

 elleni kezelése; járművek tisztítása.

 ( 210 ) M 18 00251

 ( 220 ) 2018.01.26.

 ( 731 )  DIRE Stúdió Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Exponált filmek; fényképezőgépek; fényképészeti keresők, képkeresők; objektívek (lencsék) optikák;

operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai készülékek és eszközök; számítógép

programok (letölthető szoftverek); számítógép programok (rögzített); számlálók, mérőműszerek; szárítóállványok
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(fényképészet); távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; tokok okostelefonhoz;

 vakuk (fényképészeti); zárkioldók (fényképészet).

  41    Fényképészet.

 42    Műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; számítástechnikai tanácsadás; számítógépes

programok másolása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógép-programozás; szoftverfejlesztés

szoftverkiadás keretében; szoftver mint szolgáltatás (saas); szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás;

 weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 18 00253

 ( 220 ) 2018.01.26.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SI Institute for Sport Performance

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

sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;

táplálkozással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; személyi edző

 szolgáltatások [fitnesz edzés].

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

kutatás; táplálkozási kutatás; sporttáplálkozási kutatás; élelmiszerek kutatása; ételek és italok területén történő

 műszaki kutatással kapcsolatos műszaki konzultáció.

 44    Táplálkozási tanácsadás; sporttáplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás;

táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; étrendi és táplálkozási útmutatás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;

táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel

 kapcsolatban; információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról.

 ( 210 ) M 18 00254

 ( 220 ) 2018.01.26.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;

táplálkozással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; személyi edző

 szolgáltatások [fitnesz edzés].

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

kutatás; táplálkozási kutatás; sporttáplálkozási kutatás; élelmiszerek kutatása; ételek és italok területén történő

 műszaki kutatással kapcsolatos műszaki konzultáció.

 44    Táplálkozási tanácsadás; sporttáplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás;

táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; étrendi és táplálkozási útmutatás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;

táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;
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tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel

 kapcsolatban; információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról.

 ( 210 ) M 18 00255

 ( 220 ) 2018.01.26.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SI SCITEC Institute for Sport Performance

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

sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;

táplálkozással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; személyi edző

 szolgáltatások [fitnesz edzés].

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

kutatás; táplálkozási kutatás; sporttáplálkozási kutatás; élelmiszerek kutatása; ételek és italok területén történő

 műszaki kutatással kapcsolatos műszaki konzultáció.

 44    Táplálkozási tanácsadás; sporttáplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás;

táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; étrendi és táplálkozási útmutatás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;

táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel

 kapcsolatban; információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról.

 ( 210 ) M 18 00256

 ( 220 ) 2018.01.26.

 ( 731 )  Völgyi Péter, Tápióság (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 18 00260

 ( 220 ) 2018.01.26.

 ( 731 )  Lineaoro Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 00261

 ( 220 ) 2018.01.25.

 ( 731 )  Flesch Tamás 50%, Budapest (HU)

 Patakfalvi Réka 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Judit Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 00262

 ( 220 ) 2018.01.25.

 ( 731 )  Flesch Tamás 50%, Budapest (HU)

 Patakfalvi Réka 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Judit Csilla, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 00263

 ( 220 ) 2018.01.26.

 ( 731 )  Bach Anikó Ildikó 1/1, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 ) Nimfa Szappan

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; aloe vera szappan; arcszappanok; folyékony

fürdőszappanok; folyékony szappan; folyékony szappanok; folyékony szappanok kézre és arcra; illatosított

szappanok; kézmosó szappanok; kozmetikai szappanok; krémszappanok; mosdószappanok; nem gyógyhatású

pipereszappanok; nem gyógyhatású szappanok; pipere szappanok; szappan; szappan lapocskák személyes

használatra; szappan termékek; szappanok; szappanok gél, zselé formájában; szappanok személyes használatra;

szappanok testápoláshoz; szépségápoló szappan; szilárd szappanok a test lemosására; testápoló krémszappan;

toalett szappanok; zselés szappanok; zuhanyozó szappan; víz nélküli szappan; fürdőgolyók; fürdősók nem

gyógyászati használatra; fürdőszappanok; fürdőzselék (nem gyógyhatású); illatosított fürdősók; nem gyógyhatású

 szépségápoló szerek fürdővízbe; sampontömbök; száraz samponok.

 ( 210 ) M 18 00320

 ( 220 ) 2018.02.01.

 ( 731 )  Amurex GM Hungária Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, édespékáru, sóspékáru, pizza, keksz, hot-dog, hamburger.
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 ( 210 ) M 18 00376

 ( 220 ) 2018.02.07.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

 ( 541 ) Sztár a párom

 ( 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 00404

 ( 220 ) 2018.02.09.

 ( 731 )  dr. Bertha András, Tormafölde (HU)

 ( 541 ) potestone

 ( 511 )  1    Biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok

 számára.

 ( 210 ) M 18 00405

 ( 220 ) 2018.02.09.

 ( 731 )  dr. Bertha András, Tormafölde (HU)

 ( 541 ) malarex

 ( 511 )  1    Biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok

 számára.

 ( 210 ) M 18 00406

 ( 220 ) 2018.02.09.

 ( 731 )  dr. Bertha András, Tormafölde (HU)

 ( 541 ) tomorrow day

 ( 511 )  1    Biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok

 számára.

 ( 210 ) M 18 00487

 ( 220 ) 2018.02.16.

 ( 731 )  Natural Max GmbH, Grünwald (DE)

 ( 740 )  dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

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

 ( 210 ) M 18 00488

 ( 220 ) 2018.02.16.

 ( 731 )  Natural Max GmbH, Grünwald (DE)

 ( 740 )  dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 00490

 ( 220 ) 2018.02.16.

 ( 731 )  KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 00493

 ( 220 ) 2018.02.16.

 ( 731 )  Látványügynökség Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Márkatesztelés; márkaalkotási szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási

szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; reklámozási szolgáltatások vállalati és

márkaarculat létrehozásához; marketing tanácsadás; márkaépítő tanácsadás; márkaépítési tanácsadás; üzleti
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marketing tanácsadás; marketing menedzsment tanácsadás; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketing

menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; stratégiai marketinghez

kapcsolódó üzleti tanácsadás; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; vállalati arculattal kapcsolatos

tanulmányok; üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások,

 arculattervezés; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 41    Márkaépítő szakmai workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása; márkaépítési szakmai képzések

szervezése, rendezése és lebonyolítása; márkaépítési szakmai előadások szervezése, rendezése és lebonyolítása;

 márkaépítési szakmai konferenciák szervezése, rendezése és lebonyolítása.

 42    Logók tervezése vállalati arculathoz; márkatervezési szolgáltatások; márkatervezési szolgáltatások; grafikai

illusztrációk tervezése; grafikai illusztrációs szolgáltatások; grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikai

tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak

összeállításához; grafikai tervező szolgáltatás; grafikák készítése; grafikus tervezés, design; grafikus tervezési

szolgáltatások; grafikusmüvészi tervezési szolgáltatások; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és

grafikai tervezés; ipari és grafikai tervezés; kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes grafikai szolgáltatások;

 számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások; weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés.

 ( 210 ) M 18 00533

 ( 220 ) 2018.02.20.

 ( 731 )  Bíró - Gombos Alapítvány 100%, Salföld (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

  45    Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

 ( 210 ) M 18 00547

 ( 220 ) 2018.04.04.

 ( 731 )  Fitpuli Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   10    Elemzőkészülékek gyógyászati használatra.

 35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

 szolgáltatások; statisztikák összeállítása; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása.

  36    Biztosítási statisztikai szolgáltatások.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; közönségszolgálati szolgáltatások.
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  42    Adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00548

 ( 220 ) 2018.04.04.

 ( 731 )  Fitpuli Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   10    Elemzőkészülékek gyógyászati használatra.

 35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

 szolgáltatások; statisztikák összeállítása; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása.

  36    Biztosítási statisztikai szolgáltatások.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; közönségszolgálati szolgáltatások.

  42    Adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00553

 ( 220 ) 2014.01.13.

 ( 731 )  Velvet Care Sp. z o.o., Klucze (PL)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Kartonpapír; szűrő selyempapír; papírszűrő kávéhoz; borítékok [papíráruk]; levélpapír; használt pelenka- és

 szalvétatartók csecsemők részére.

  21    Tartályok háztartási vagy konyhai célokra; papírtörölköző adagolók.

 ( 210 ) M 18 00708

 ( 220 ) 2018.03.07.

 ( 731 )  Akron Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 210 ) M 18 00756

 ( 220 ) 2018.03.09.

 ( 731 )  Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Audiovizuális tanítási eszközök; digitális könyvolvasók; elektronikus kotta, letölthető; exponált filmek;

exponált mozifilmek; játékszoftverek; kompakt lemezek, CD-k (audio-video); letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); rajzfilmek; számítógépes programok (letölthető

szoftverek); számítógépes programok, rögzített; számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes

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

 16    Atlaszok; daloskönyvek; folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;

katalógusok; képregények; kézikönyvek (útmutatók); könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2);

könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek (irodai eszközök); könyvkötő

fonalak; könyvkötő szövetek; könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott

órarendek, menetrendek; poszterek; prospektusok; rajzok (1); rajzok (2); szórólapok; tanítási és oktatási anyagok

 (kivéve készülékek, berendezések); üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zenélő üdvözlőlapok.

 41    Akadémiák (oktatás); dalírás; digitális zne szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fordítás és tolmácsolás;

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

könyvtári szolgáltatások; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

 számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; színházi produkciók; zenei produkciók.

 ( 210 ) M 18 00762

 ( 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 00763

 ( 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
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 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 00764

 ( 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 00771

 ( 220 ) 2018.03.10.

 ( 731 )  Alaszka Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 18 00788

 ( 220 ) 2018.03.12.

 ( 731 )  Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BIONESS

 ( 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 00789
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 ( 220 ) 2018.03.12.

 ( 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 00793

 ( 220 ) 2018.03.05.

 ( 731 )  Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások, marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

 hálózaton; reklámszövegek írása; értékesítési promóciós szolgáltatások, reklámtevékenység, árubemutatás.

  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 00794

 ( 220 ) 2018.03.12.

 ( 731 )  4BRO HUNGARY Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

 ( 541 ) Bp Urban Games

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00799

 ( 220 ) 2018.03.09.

 ( 731 )  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Róbert Richárd, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  36    Befektetési alapok; pénzügyi szponzorálás, támogatás; vagyonkezelés; pénzügyi értékelések pályázati

 felhívások megválaszolásához; pénzügyi tanácsadás.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

 oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások).

  45    Jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 18 00801

 ( 220 ) 2018.03.13.

 ( 731 )  Kulturális Tizenegy Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balassa Ágnes-Zsófia, Budapest

 ( 541 ) BARTÓK BOULEVARD

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

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

 szerinti jegyzékében 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 00802

 ( 220 ) 2018.03.13.

 ( 731 )  Magyar-Kínai Kulturális Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Setétné dr. Boda Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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 00803

 ( 220 ) 2018.03.13.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BB Boglári Fesztivál

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

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

 ( 210 ) M 18 00804

 ( 220 ) 2018.03.13.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BB Fesztivál

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 18 00805

 ( 220 ) 2018.03.13.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BB Boglári Szüreti Fesztivál

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

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

 ( 210 ) M 18 00847

 ( 220 ) 2018.03.13.

 ( 731 )  Hopka Imre István, Budapest (HU)

 Hopkáné Ráduly Tünde Katalin, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok szőlőből.

  33    Borok, asztali bor, törkölypálinka.

  43    Borkóstolás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00879

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Golf Extra Lap-, Könyvkiadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálmán Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gasztrotérkép

 ( 511 )  35    Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketing szolgáltatások; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzleti konzultációs

 szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

  41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása.

  43    Éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00881

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Nagy Attila 100%, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Emelő robotok; munkadarabok kezelésére használt ipari robotok; robotizált berendezések anyagkezeléshez;

szállító robotok; szállítórobotok; anyagmozgató gépek; anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz;

automata kezelőgépek [manipulátorok]; automatizált gépek anyagok rakodásához; emelő és felvonóberendezések,

liftek és mozgólépcsők; kezelő [mozgató] gépek; lineáris transzfer gépek; minirakodók; rakásoló gépek; raklap

áthelyező gépek; raklap-leszedők [gépek]; raklapozó gépek; raklapozók; rakodógépek; rakománykezelő gépek;

robotizált kezelőberendezések; szállítógépek; szállítószerkezetek és szállítószalagok; ipari manipulátorok [gépek

ipari használatra]; kezelőgépek, manipulátorok ipari használatra; mechanikusan működtetett eszközök; moduláris

 eszközök [gépek]; automatizált adagoló gépek.

9    Applikációs szoftver; elektronikus eszközök szoftverfunkcióinak kezelésére használatos köztes szoftverek;

folyamatvezérlő szoftverek; gyártási szoftverek; ipari szoftverek; karbantartás-előrejelző szoftver; köztes
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szoftverek; letölthető számítógépes segédszoftverek; letölthető számítógépes segédprogramok; mobil

alkalmazások; mobil szoftverek; munkafolyamat-szoftverek; munkafolyamat alkalmazások; programok

számítógépekhez; számítógép interfészek; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes

alkalmazásszoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek viselhető számítástechnikai eszközökhöz használva;

számítógépes interfész szoftver; számítógépes programok adatfeldolgozáshoz; számítógépes szoftver irodai gépek

és berendezések távirányításához; számítógépes szoftverek üzleti célokra; szoftveralkalmazások mobil

eszközökhöz; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek okostelefonokhoz; szoftverek üzleti

tranzakciók feldolgozásához; szoftverek üzleti adatok elemzéséhez; szoftvereket tartalmazó ipari vezérlők;

üzemautomatizálási szoftverek; üzleti információszerző szoftverek; üzleti technológiai szoftverek; üzletvezetési

 szoftverek; automatikus járművezetés-irányító készülékek.

 ( 210 ) M 18 00888

 ( 220 ) 2018.03.21.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) VALSOCARD

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

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 18 00889

 ( 220 ) 2018.03.21.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) ULPRIX

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

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 18 00890

 ( 220 ) 2018.03.21.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) KLARILID

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

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 18 00891

 ( 220 ) 2018.03.21.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) HISTISYNT

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

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális
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gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 18 00892

 ( 220 ) 2018.03.21.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) FLORAZOLE

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

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 18 00893

 ( 220 ) 2018.03.21.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) TRIPTAGRAM

 ( 511 )  5    Fejfájás kezelésére szolgáló gyógyszerek humángyógyászati használatra

 ( 210 ) M 18 00894

 ( 220 ) 2018.03.21.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) REDUPROS

 ( 511 )  5    Prosztata gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 18 00895

 ( 220 ) 2018.03.21.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) POTACTASOL

 ( 511 )  5    Rák gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 18 00896

 ( 220 ) 2018.03.21.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) ERASILTON

 ( 511 )  5    Erectilis diszfunkció gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 18 00897

 ( 220 ) 2018.03.21.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) BOPACATIN

 ( 511 )  5    Rák gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 18 00898
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 ( 220 ) 2018.03.21.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) OCCHISTIL

 ( 511 )  5    Szemcseppek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 18 00923

 ( 220 ) 2018.03.22.

 ( 731 )  Civil Communication Kft. 100%, Domony (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Lovasiskolák; lovasbemutatók; lovaglótáborok, lovastáborok; lovasbemutatók szervezése; lovastalálkozók

szervezése; sportversenyek és lovasversenyek szervezése; lovaglással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások;

 lovaglási lehetőség biztosítása; lókiképzés; lóidomítás; lovaglás oktatási szolgáltatások; lovaglás oktatás.

 ( 210 ) M 18 00924

 ( 220 ) 2018.03.22.

 ( 731 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)

 ( 541 ) NaturHamm

 ( 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 00928

 ( 220 ) 2018.03.23.

 ( 731 )  Geopolisz Green Energy Kft., Acsa (HU)

 ( 541 ) ALUSOL Viking

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

 berendezések; napkollektorok [fűtés].

 ( 210 ) M 18 00931

 ( 220 ) 2018.03.23.

 ( 731 )  EKVA International Kft., Szamosszeg (HU)

 ( 740 )  Gergely István, Szamosszeg

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Fogyasztói hűségprogramok igazgatása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.

 36    Biztosításközvetítés; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártyahasználatán

 keresztül.

 ( 210 ) M 18 00934

 ( 220 ) 2018.03.23.

 ( 731 )  HiSec Doors Kft, Szentendre (HU)

 ( 541 ) HiSec Doors

 ( 511 )  6    Beltéri fémajtók; fémajtók; tűzálló fémajtók; fém elemek erkély beépítéséhez.

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

  37    Ajtó és ablak beszerelése; ajtók beszerelése; nyílászárók beszerelése.
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 ( 210 ) M 18 00938

 ( 220 ) 2018.03.23.

 ( 731 )  MIND-DIÁK Iskolai Szövetkezet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 00939

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Bóka Viktória, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai szépségápolási készítmények; testápolási és szépségápolási készítmények.

 ( 210 ) M 18 00940

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda., Budapest

  

( 546 )

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

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok
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 készítése.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések

kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; nem

letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáhatások útján; nem letölthető televíziómíísorok biztosítása

digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása;

rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése

[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;

videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

 világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.

 ( 210 ) M 18 00970

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Bodnár Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AMNESIA

 ( 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).

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00971

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Bodnár Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AMNESIA AMN'S

 ( 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).

 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).

 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,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 14. szám, 2018.07.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1829



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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00972

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Bodnár Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EVA PROKAI

 ( 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).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00979

 ( 220 ) 2018.03.28.

 ( 731 )  A&T Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

célokra; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek; dezodorok emberi használatra

vagy állatoknak; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő csíkok; fogfehérítő zselék; fogkrémek; fürdősók nem

gyógyászati használatra; füstölő; füstölő készítmények [illatszerek]; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra;

hajbalzsamok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray;

illatszer készítmények (1); illatszer készítmények (2); izzadásgátló piperecikkek; kenőcsök kozmetikai célokra;

készítmények borotválkozáshoz; kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok;

kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok;

kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok

szemöldökhöz; kölnivíz (1); kölnivíz (2); körömápoló készítmények; körömlakkok; krémek bőrökhöz;

levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej

kozmetikai használatra; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; leheletfrissítő készítmények személyes

higiéniai célokra; nád diffúzorok légfrissítőkhöz; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem

gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok

testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra;

parfümvizek, illatosított vizek; rózsaolaj; rúzstokok; samponok; simitószerek [keményÍtés]; smink (1); smink (2);

sminkeltávolÍtó készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szájvizek, nem

gyógyászati célra; szappan (1); szappan (2); száraz samponok; szemöblitők, nem gyógyászati használatra;

szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2); szempillaspirál; színezékek pipere használatra; vatta kozmetikai

 használatra; virágkivonatok [illatszerek].
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 4    Gyertyák; illatosított gyertyák.

5    Acaipor étrend-kiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti célokra; antibakteriális kézmosók;

antibakleriális szappan; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; antiszeptikus vatta; ásványi élelmiszer-kiegészítők;

biocidok; borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek; bőrkeményedés elleni készítmények; citromfű tea

gyógyszerészeti célokra; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; fertőtlenítő szappanok; fertőtlenítőszerek;

fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fürdősók; gyógyászati célokra; gyógyanyagokat tartalmazó samponok; gyógyhatású

hajnövesztő szerek, készítmények; gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek;

gyógynövények; gyógyszeres fogkrémek; gyógyszeres masszázsgyertyák; gyógyszeres piperekészítmények;

gyógyszeres száraz samponok; hajkrémek gyógyászati használatra; immunerösítők iszap fürdőkhöz; iszap

(gyógyhatású); izzadás elleni szerek; légfrissítő készítmények; pattanások kezelésére szolgáló készítmények;

szájöblítők gyógyászati célokra; szérumok; táplálékkiegészítők; termálvizek; vitaminkészítmények; vitaminpótló

 tapaszok.

 ( 210 ) M 18 01009

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  VIOOH Limited, Middlesex, Middlesex (GB)

 ( 300 )  17 4 404 784 2017.11.15. GB

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

 ( 541 ) VIOOH

 ( 511 ) 9    Médiafelületetek látogatottságának automatikus mérését szolgáló számítógépes szoftverek és adatbázisok;

adatfeldolgozó szoftverek digitális és audiovizuális kijelzőkhöz; szoftverek hirdetési felületeken, kijelző

paneleken, képernyőkön, interaktív terminálokon, hirdetőoszlopokon és buszmegállók reklámfelületein történő

promóciókhoz és reklámozáshoz; szoftverek piaci információk begyűjtéséhez, elemzéséhez és feldolgozásához;

számítógépes szoftverek multimédiás alkalmazások audiovizuális teljesítőképességének növelésére, szövegek,

hangok, grafikák, álló- és mozgóképek integrálására; számítógépes világhálókon keresztül történő elektronikus

üzleti tranzakciók lebonyolítását elősegítő elektronikus kereskedelmi szoftverek, felhasználók számára; digitális

 hirdetési kijelzők; digitális információs kijelzők.

 35    Online hirdetési szolgáltatások; számítógépes adatfeldolgozás és hirdetéssel kapcsolatos adatbázisok;

hirdetési információk frissítése számítógépes adatbázisokban; áruk és szolgáltatások hirdetési felületeken történő

reklámozása; reklámozási szolgáltatások mások számára; reklámidő kölcsönzése kommunikációs felületen;

reklámterjesztés; reklámplakátok kihelyezése; hirdetési menedzsment szolgáltatások; reklámcélú

rendezvényszervezés; média- és reklámesemények szponzorálása; hirdetésekre adott reakciók és válaszok

elemzése és piackutatása; letölthető tartalom nyújtása hirdetési, reklámozási és marketing szolgáltatások

számítógépes számítógépes hálózatokon és telekommunikációs hálózatokon keresztül; automatizált árverési

 szolgáltatások médiafelületek vásárlásához.

 36    Hirdetési felületek értékesítésével kapcsolatos pénzügyi tervezet készítése, kimondottan ezen felületek

 közönségére alapozva.

 38    Telekommunikáció; elektronikus kijelzési szolgáltatások; telekommunikációs szolgáltatások, hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálókhoz; műsorszórási és közvetítő reklámkampányok száloptikai hálózatokon,

számítógépes hálózatokon, telefonon, rádión, interneten vagy műholdon keresztül; információk, üzenetek, adatok,

hangok és képek váltása és továbbítása, reklámkampányok számítógépes világhálókon keresztül történő

terjesztése céljából; letölthető, elektronikus úton közzétett publikációkhoz online hozzáférés biztosítása;

internetes portálok; hirdetési felületek megvételével és eladásával kapcsolatos adatbázisokhoz való hozzáférés

 biztosítása.

 41    Weboldalakon keresztül letölthető digitális és elektronikus tartalom képek, audio és videoadatok

 publikálása; elektronikus publikációk szolgáltatása online és digitális média útján.

 42    Nem letölthető kereskedelmi szoftverek, valamint adatbázis-kezeléshez, pénzügyi elemzéshez és
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kimutatások készítéséhez használt nem letölthető szoftverek átmeneti biztosítása; nem letölthető szoftveres

alkalmazások tartalomszolgáltatók részére a multimédiás tartalmak nyomon követésére és felhőalapú

hálózatokhoz való hozzáféréshez és azok használatához; szoftverfejlesztés, programozási és kivitelezési

szolgáltatások; számítógépes adatelemzési szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása;

projektmenedzsment információtechnológiai területen; számítógépi specifikációk; e-kereskedelemre használt

internetes platform tervezése; online, nem letölthető szoftverek biztosítása hirdetések nyomon követésére,

 optimalizálására és promóciós kampányokhoz, és az ezekből a befektetésekből adódó nyereség kiszámítása.

 ( 210 ) M 18 01010

 ( 220 ) 2018.03.28.

 ( 731 )  INTENDA 2000 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsolt, Budapest

 ( 541 ) Multicket

 ( 511 )  35    Értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hírdetési felület kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; üzleti

 információk.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítási tanácsadás; értékutalványok kibocsátása; gondoskodási alap

szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi

 menedzsment; pénzügyi tanácsadás.

  42    Elektronikus adattárolás.

 ( 210 ) M 18 01011

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Lukácsa Celesztin, Ózd (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; bakancsok; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik;

csecsemőkelengyék, babakelengyék; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; esőruhák; felsőruházat; futballcipők;

fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák,

úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk,

kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó

harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; lovaglónadrágok; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők];

kerékpáros ruházat; kesztyűk; kezeslábasok [felsőruházat]; kombinék [alsónemű]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik;

legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; melltartók; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák;

öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék];

pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak

[nyaksálak]; sapkák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; szandálok; sportcipők; strandcipők; strandruházat;

szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; tornadresszek, balett-trikók;

tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák

 vízisíeléshez; zoknik; zuhanyzó sapkák.

 35    Ruházati cikkekkel és cipőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és

ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások sportruházattal kapcsolatban; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; online kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások ruházati cikkekkel és cipőkkel kapcsolatban; ruházati cikkek és cipők

értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati termékekkel kapcsolatos online

rendelési szolgáltatások; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

ruházati cikkek és cipők rendelésre történő kiszállításával kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
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kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások ruhákkal és ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; katalógusok

 alapján biztosított ruházati cikkekkel és cipőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01012

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Balázs István, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01013

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Tematic Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Italautomaták.

 30    Cukor; csokoládés italporok; kakaó; kakaóalapú italok; kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávé

pörköletlen, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók; szirupok és melasz (1), szirupok és melasz (2); tea, tea alapú

 italok, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra].

  35    Árusító automaták kölcsönzése.

 ( 210 ) M 18 01014

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Tematic Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Italautomaták.

 30    Cukor; csokoládés italporok; kakaó; kakaóalapú italok; kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávé

pörköletlen, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók; szirupok és melasz (1), szirupok és melasz (2); tea, tea alapú

 italok, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra].

  35    Árusító automaták kölcsönzése.
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 ( 210 ) M 18 01015

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Tematic Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Berger&Co Coffee

 ( 511 )  7    Italautomaták.

 30    Cukor; csokoládés italporok; kakaó; kakaóalapú italok; kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávé

pörköletlen, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók; szirupok és melasz (1), szirupok és melasz (2); tea, tea alapú

 italok, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra].

  35    Árusító automaták kölcsönzése.

 ( 210 ) M 18 01016

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Tematic Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) El Mundo

 ( 511 )  7    Italautomaták.

 30    Cukor; csokoládés italporok; kakaó; kakaóalapú italok; kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávé

pörköletlen, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók; szirupok és melasz (1), szirupok és melasz (2); tea, tea alapú

 italok, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra].

  35    Árusító automaták kölcsönzése.

 ( 210 ) M 18 01026

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

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

 ( 541 ) DOLORCARE

 ( 511 )  5    Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító készítmények.

  10    Fájdalom kezelésére szolgáló fény- és hőkibocsátó gyógyászati készülékek.

 ( 210 ) M 18 01027

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Kovács László, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Vadnai Bence, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (a 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; 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; 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).
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 ( 210 ) M 18 01028

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Laufer Tamás, Székesfehérvár

 ( 541 ) Innovár

 ( 511 )   41    Nevelés, oktatás, szakmai képzés.

 ( 210 ) M 18 01033

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Tömösközi Kata 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámanyagok online terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése

online kommunikációs hálózatokon; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi

vásárlás előnyeire vonatkozóan; reklámszolgáltatások harmadik személyek számára; harmadik személyek

termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak

globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; online üzleteken keresztül történő harmadik

személyek számára lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése; reklám- és marketingszolgáltatások

blogokon keresztül biztosítva; kereskedelmi üzleti menedzsment; reklámcélú bemutatók szervezése; reklám-,

marketing és hirdetési anyagok terjesztése terjesztése a regionális turizmus területén; üzleti promóció terjesztése a

regionális turizmus területén; üzleti információ terjesztése a regionális turizmus területén; üzleti- és piackutatás a

regionális turizmus területén; üzleti hálózati szolgáltatások a regionális turizmus területén; üzleti promóciós

szolgáltatások terjesztése a regionális turizmus területén; üzleti bemutatkozások rendezése a regionális turizmus

területén; üzleti bemutatások megszervezése a regionális turizmus területén; üzleti marketing tanácsadás a

regionális turizmus területén; üzleti weboldalak reklámozása, terjesztése a regionális turizmus területén;

reklámozáshoz kapcsolódó üzleti segítségnyújtás, nevezetesen a regionális turizmus területén; reklámozáshoz

kapcsolódó üzleti szaktanácsadás a regionális turizmus területén; számítógépesített üzleti információs

szolgáltatások a regionális turizmus területén; szolgáltatások üzleti hatékonyság növeléséhez a regionális

turizmus területén; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása a regionális turizmus területén; számítógépes

üzleti információk szolgáltatása a regionális turizmus területén; termékek eladásával és szolgáltatások

biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások a regionális turizmus területén;

termékbemutatók szervezése és lebonyolítását a regionális turizmus területén; reklámcélú kiállítások szervezése,

lebonyolítása a regionális turizmus területén; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása a

regionális turizmus területén; reklámcélú ajándéktárgyak, nevezetesen a helyi turizmus területén; reklámcélú

konferenciák szervezése és lebonyolítása, nevezetesen a regionális turisztika területén; reklámcélú kongresszusok

szervezése és lebonyolítása, nevezetesen a regionális turisztika területén; reklámcélú grafikák, nyomatok

kiskereskedelme, nevezetesen a regionális turisztika területről; reklámcélú grafikák, nyomatok

nagykereskedelme, nevezetesen a regionális turisztika területéről; reklámcélú grafikák, nyomatok online

 kereskedelme, nevezetesen a regionális turisztika területéről.

 38    Weboldal továbbító szolgáltatások; videók, mozifilmek, képek, ábrák, szövegek, fényképek, játékok,

felhasználó által létrehozott tartalmak, audiotartalmak és információk interneten keresztül történő továbbítása;

számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; online adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

online fórumok biztosítása; online hirdetőtáblák és csevegő szobák üzemeltetése; online kommunikációs

szolgáltatások; platformokhoz vagy portálokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten; keresőmotorokhoz való

felhasználói hozzáférés biztosítása; kommunikáció online blogokon keresztül; adatkommunikációs
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 szolgáltatások.

 39    Utazásszervezés, túraszervezés; városnéző túrák szervezése; utazások, túrák szervezése; túrák szervezése és

foglalása; ügynökségi szolgáltatások városnéző túrák foglalásához; az utazással kapcsolatos információs

szolgáltatások; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban; helyfoglalási szolgáltatások utasok

számára; helyfoglalási szolgáltatások [utazás]; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások;

információnyújtás bérelhető autókról interneten keresztül; információszolgáltatás utazással kapcsolatban;

interneten keresztül történő utazással kapcsolatos információk biztosítása; kirándulásokkal és városnézéssel

kapcsolatos tájékoztatás turisták számára; kirándulások és városnéző körutak szervezése és lefoglalása;

kirándulások szervezése és lefoglalása; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; menetrenddel

kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások; menetrendekkel kapcsolatos adatok szolgáltatása; nyaralási helyfoglalási

szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; szolgáltatások utazással kapcsolatos információk

biztosításához; számítógépes utazási információ biztosítás; számítógépes utazás foglalási szolgáltatások;

számítógépes világháló útján nyújtott tanácsadás; túraszervezés és kivitelezés; turisztikai és utazási

információnyújtás; utazástervezési szolgáltatások; utazásszervezői szolgáltatások utazások foglalásához;

utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások; utazás elektronikus úton történő tervezése, szervezése és

lefoglalása; utasszállítással kapcsolatos számítógépes foglalási szolgáltatások; utasszállítással kapcsolatos

számítógépes információs szolgáltatások; utazás és szállítás elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása;

utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazás tervezése, megszervezése és

lefoglalása; utazási információ biztosítása; utazási információs szolgáltatások biztosítása; utazási

információszolgáltatás; utazási szolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása;

városnéző körutak ügynökségeken keresztül történő lefoglalása; interneten elérhető turisztikai információnyújtás;

wellness utazások lefoglalása; wellness utakkal kapcsolatos információk biztosítása; wellness utakkal kapcsolatos

 megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01035

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  LvLup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Majercsik Máté, Szeged

  

( 546 )

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

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

 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 01036

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Szalay József 50%, Budapest (HU)

 Szabó Milán 40%, Budapest (HU)

 Vincze Attila 10%, Dunaharaszti (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; jégkrémrudak.

 35    Jégkrémekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; jégkrémekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

  43    Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01040

 ( 220 ) 2018.04.04.

 ( 731 )  Dr. Dencső Dávid, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01041

 ( 220 ) 2018.04.04.

 ( 731 )  Katona Renáta, Herceghalom (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Nóra, Miskolc

 ( 541 ) Central Trening

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (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 01042

 ( 220 ) 2018.04.04.

 ( 731 )  Magyar Foltvarró Céh 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Polyák Ildikó, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 01046
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 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Resorter Spa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szirtes Edit, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01048

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Resorter Spa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szirtes Edit, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01050

 ( 220 ) 2018.04.05.

 ( 731 )  Household Depo Import-Export Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  
( 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).

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 01054

 ( 220 ) 2018.04.04.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Lilla Magda, Budapest

 ( 541 ) Talentométer

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és
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 oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

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

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

 ( 210 ) M 18 01058

 ( 220 ) 2018.04.05.

 ( 731 )  Fu Ming 100%, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; bérházak kezelése; biztosításközvetítés;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; irodák

bérbeadása közösségi munkavégzéshez; lakások bérbeadása; lakbér beszedés; szálláshelyek bérbeadása

 [apartmanok]; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; betörésvédelmi

riasztórendszerek felszerelése és javítása; csővezetékek építése és karbantartása; elektromos berendezések

üzembe helyezése és javítása; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás];

építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás,

takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; felvonók felszerelése és javítása; fűtőberendezések

üzembe helyezése és javítása; gyárépítés; kábelfektetési szolgáltatások; kazánok tisztítása és javítása; kemencék,

kazánok üzembe helyezése és javítása; konyhai felszerelések üzembe helyezése; kőfejtés; kőműves munkák (1);

kőműves munkák (2); kútfúrás; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és

javítása; mosás; mosodai szolgáltatások; nyílászárók beszerelése; öntözőberendezések üzembe helyezése és

javítása; raktárak építése és javítása; rozsdamentesítés; ruhajavítás (1); ruhajavítás (2); ruhatisztítás; ruhavasalás

(1); ruhavasalás (2); számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; szivattyújavítás;

tapétázás; telefonok üzembe helyezése és javítása; tetőfedő munkák; tűzriasztók felszerelése és javítása;

úszómedencék karbantartása; útburkolás; vakolás [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése;

 vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; víz alatti építkezés; víz alatti javítások; vízvezeték-szerelés.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fodrászat; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás

szőrtelenítés; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; manikűr; masszázs; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi

szolgáltatások; szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium

 szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; törökfürdők.
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 ( 210 ) M 18 01059

 ( 220 ) 2018.04.05.

 ( 731 )  Q10Sol Kft., Sajópetri (HU)

 ( 740 )  dr. Csikász Levente, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Csövek (egészségügyi berendezések részei); fénycsövek; szoláriumberendezések [napágyak]; ultraibolya

 sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.

 44    Egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;

 szépségszalonok; szolárium szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01061

 ( 220 ) 2018.04.05.

 ( 731 )  Debreceni Forgórózsa Kulturális Egyesület, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Forgórózsa Táncegyüttes

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével;

 tanítási és oktatási anyagok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01064

 ( 220 ) 2018.04.06.

 ( 731 )  Tűzkert Étterem Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,

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

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 01065

 ( 220 ) 2018.04.06.

 ( 731 )  Hajdu Attila Zsolt, Solymár (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

 valamennyi szolgáltatás); étel-ital ellátás; borkóstolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01066

 ( 220 ) 2018.04.05.

 ( 731 )  Kertész Nikoletta Zita, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; on-line hirdetői-, kis-, és nagykereskedelmi

tevékenységek számítógépes hálózaton; webáruház működtetése; marketingszolgáltatások; hirdetési- és

 reklámszolgáltatások.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; gyógyszerészeti

 konzultáció; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01067

 ( 220 ) 2018.04.06.

 ( 731 )  POSOGO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

 ( 541 ) PJCY

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01068

 ( 220 ) 2018.04.06.

 ( 731 )  POSOGO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01069

 ( 220 ) 2018.04.06.

 ( 731 )  Dr. Berniczei-Roykó Ádám, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Perger Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek; klubszolgáltatások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

  45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése.

 ( 210 ) M 18 01071

 ( 220 ) 2018.04.05.

 ( 731 )  DigInStore Zrt. 100%, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Varnyú Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) reklámterminál

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

 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 01073

 ( 220 ) 2018.04.05.

 ( 731 )  DigInStore Zrt. 100%, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Varnyú 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).

 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 01092

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 01093

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  Rózsavölgyi és Társa Kiadói és Kereskedelmi Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős és Társai 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).

 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 01094

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  Partvonal Könyvkiadó Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 01095

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  Athenaeum Kiadó Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01096

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  General Press Könyvkiadó Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 01097

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  Manó Könyvek Kiadó Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 01098

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  Atlantic Societe Francaise de Developpement Thermique, La Roche-Sur-Yon (FR)

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

 ( 541 ) BONJOUR

 ( 511 )  11    Fűtési, szellőztető, légkondicionáló és forró víz előállítására szolgáló berendezések; vízellátó berendezések;

 vízmelegítők; kazánok; hőszivattyúk; elektromos radiátorok.

 ( 210 ) M 18 01113

 ( 220 ) 2018.04.10.

 ( 731 )  S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, budapest

 ( 541 ) VAN RÁ EGY ILLATUNK

 ( 511 ) 3    Szoba vagy légtér parfümök; esszenciális olajok légtéri felhasználásra; levegőillatosító készítmények; levegő
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 parfüm készítmények; potpourri; füstölő.

 4    Gyertyák; illatosított gyertyák.

5    Légtisztító készítmények; légfertőtlenítő készítmények; készítmények szagok semlegesítésére; dezodorok

 személyes használatra; szoba vagy légtér dezodorálók; szőnyeg-szagtalanítók; szagtalanítók textilekhez.

 ( 210 ) M 18 01153

 ( 220 ) 2018.04.12.

 ( 731 )  Tonspec Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DJ A SZŐLŐBEN

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (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 01154

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  TRANS-O-FLEX Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegymegi-Bakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti adminisztráció és management tanácsadás a szállítás, logisztika és a forgalmazás területén,

többcsatornás logisztikai koncepciók tervezése; üzleti adminisztráció és üzletszervezési tanácsadás többcsatornás

logisztikai rendszerekkel foglalkozó vállalatok számára; adminisztrációs és menedzsment szolgáltatások

szállítással és logisztikával foglalkozó vállalatok számára; irodai munkák szállítás szervezéséhez;

rendelésfelvételre és számlák kiegyenlítésére irányuló szolgáltatások online felületen és call-centeres

szolgáltatáson keresztül; szállítási dokumentumok elkészítése és azok kitöltése (a szállítás területén); vízumok és

engedélyek kérelmezése fuvarozási műveletek végzéséhez; dokumentumok és áruk nyomon követése a fuvarozási

műveletek területén, a levelek, dokumentumok, üzenetek, nyomtatványok, áruk, értéktárgyak, gyógyszerek és

 veszélyes anyagok számítógép által támogatott regisztrációja és nyomon követése területén.

 39    Levelek, dokumentumok, üzenetek, nyomtatványok és áruk gépjárművekkel, repülőgépekkel, vonattal és

hajókkal történő szállítása; értéktárgyak, gyógyszerek és veszélyes anyagok gépjármüvekkel, repülőgépekkel,

vonattal és hajókkal történő szállítása; újrafelhasználható áruk szállítása és visszaküldése egy vagy több

rendszer-beszállító számára; csomagküldő szolgáltatások beleértve nemzetközi csomagküldő szolgáltatásokat;

levelek, dokumentumok, üzenetek, nyomtatványok, áruk, értéktárgyak, gyógyszerek és veszélyes anyagok

raktározása, csomagolása, kiszállítása és kiosztása; áruk összegyűjtése megrendelők részére (megbízás alapján) a

szállítási logisztika területén; információ nyújtása internet és intranet hálózatokon keresztül a fuvarozás és a

szállítási logisztika területén, levelek, dokumentumok, nyomtatványok, áruk, értéktárgyak, gyógyszerek és

veszélyes anyagok nyomon követésére, felkutatására, összegyűjtésére, kiszállítására és kiosztására; kézbesítési

 szolgáltatások online és call-centeres szolgáltatásokon keresztül.

  45    A biztonságot érintő tanácsadás a szállítás, logisztika és forgalmazás területén.

 ( 210 ) M 18 01196

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Csendes Gábor, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  PATINORG KFT., Budapest

 ( 541 ) GHI-K4
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 ( 511 ) 6    Lőfegyverek ürítéséhez használható védőegységek; lőfegyverek ürítéséhez használható biztonsági egységek;

 kitárazó állványok.

9    Detektorok; jelzőberendezések (világító vagy mechanikus); mozgás jelzésére szolgáló készülékek;

mozgásérzékelők; riasztók; fényhatással riasztó eszközök; hanghatással riasztó eszközök; hanglokalizáló

eszközök; infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra;

elektromos kerítések; fejvédő eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; légzőkészülékek, a

 mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez.

 13    Detonátorok; gyutacsok, nem játékok; jelzőrakéták; mentéshez használt jelzőrakéták, robbanóanyagok vagy

pirotechnikai eszközök; illetéktelen behatolás jelzésére használt jelzőrakéták; mechanikus hatásra beinduló

behatolást jelző rakéták; mechanikus hatásra beinduló behatolást jelző pirotechnikai eszközök; mechanikus

hatásra beinduló behatolást jelző pirotechnikai eszközök indítására szolgáló kilövőeszközök; robbanóanyagok

 vagy pirotechnikai eszközök; pirotechnikai eszközök.

 ( 210 ) M 18 01239

 ( 220 ) 2018.04.19.

 ( 731 )  Gránit Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hatala Emese, Budapest

 ( 541 ) A mobilom a bankfiókom

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01240

 ( 220 ) 2018.04.19.

 ( 731 )  Mezei János, Kosd (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Marketing segítségnyújtás, online-marketing, internetes marketing, marketing kampányok, marketing

szolgáltatások, marketing tanácsadás, marketingtervek elkészítése, marketing ügynökségi szolgáltatások,

marketingstratégia vizsgálatok, arculattervezés és tanácsadás, keresöoptimalizálás, könyvek kereskedelme, oktató

videók kereskedelme, reklámszöveg írás, reklámok készítése, marketing kampányok, online reklám kampány

megszervezése és lebonyolítása, promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos tanácsadás, reklám és

 marketingszolgáltatások blogokon keresztül történő szolgáltatása.

 41    Oktatási szolgáltatások, személyes oktatási szolgáltatás, oktatási szolgáltatás blogbejegyezéseken keresztül,

 könyvkiadás, videofilmek gyártása, oktató videofilmek gyártása, blogírási szolgáltatás.

 42    Honlaptervezési tanácsadás; marketing szaktanácsadás; web oldalak tervezése; web oldal tartalmának,

 design kialakításának és grafikai elemeinek tervezése; logók tervezése; grafikai tervezés; szakszövegek írása.

 ( 210 ) M 18 01241

 ( 220 ) 2018.04.19.
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 ( 731 )  Zhang Junmin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., 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 01243

 ( 220 ) 2018.04.18.

 ( 731 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár

 (Nógrádgárdony) (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

 ( 541 ) DCM Diabetes Care Management

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó programok; elektronikus adatbázisok; adatgyűjtő készülékek, eszközök;

 kommunikációs berendezések; mobil adatgyűjtők; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések.

 44    Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

 online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 18 01244

 ( 220 ) 2018.04.18.

 ( 731 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár

 (Nógrádgárdony) (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

 ( 541 ) DCM System

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó programok; elektronikus adatbázisok; adatgyűjtő készülékek, eszközök;

 kommunikációs berendezések; mobil adatgyűjtők; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések.

 44    Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

 online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 18 01245

 ( 220 ) 2018.04.18.

 ( 731 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár

 (Nógrádgárdony) (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

 ( 541 ) DCM Rendszer

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó programok; elektronikus adatbázisok; adatgyűjtő készülékek, eszközök;

 kommunikációs berendezések; mobil adatgyűjtők; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések.

 44    Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

 online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
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 ( 210 ) M 18 01303

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Budapesti Ingatlan Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BIF

 ( 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01326

 ( 220 ) 2018.04.25.

 ( 731 )  Müpa Budapest Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borzsák Márton, Budapest

 ( 541 ) ITT A HELYEM

 ( 511 ) 9    CD-ROM-ok, hanglemezek, kompakt lemezek, CD-k [audio-video], mágneslemezek, optikai lemezek,

 rajzfilmek.

 16    Fényképek [nyomtatott], folyóiratok, hírlevelek, jegyek, képek, képregények, magazinok, revük [időszaki

 lapok], nyomtatott kották, poszterek, szórólapok, tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás], hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

rádióadás, televíziós műsorszórás, közvetítés, vezeték nélküli műsorterjesztés, videó on-demand közvetítések,

 közvetítés.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés], bálok szervezése, cirkuszok, dalírás, digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető], divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek

szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, elektronikus

kiadványszerkesztés, filmstúdiók, filmek gyártása kivéve a reklámfilmek, filmszínházi előadások, filmbemutatók,

fényképészet, fogadások szervezése, fotóriportok készítése, hangversenyek, koncertek szervezése lebonyolítása,

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], művészeti alkotások

bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető

televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú szövegek publikálása,

nyereményjátékok működtetése, oktatás biztosítása, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthető,

online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás,

showműsorok készítése, show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai], sportlétesítmények

üzemeltetése (1) és (2), stúdiószolgáltatások, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szemináriumok szervezése

és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, színpadi díszletek kölcsönzése

(1) és (2), szórakoztatási szolgáltatások, szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek], táboroztatás, tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra, televíziós szórakoztatás, varieté-előadások bemutatása, versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 210 ) M 18 01333

 ( 220 ) 2018.04.25.

 ( 731 )  Vámos Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények; cukrászsütemények; fagylaltok.

 ( 210 ) M 18 01336

 ( 220 ) 2018.04.26.

 ( 731 )  Szőke Attila, Debrecen (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Fodrászbemutatók szervezése, rendezése és lebonyolítása; fodrászversenyek szervezése, rendezése és

lebonyolítása; férfi fodrászakadémia; férfi fodrászképzés; férfi fodrász workshopok szervezése, rendezése és

 lebonyolítása; fodrászati technikákkal kapcsolatos oktatási szemináriumok.

 44    Fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok

 szolgáltatásai férfiaknak; fodrász szolgáltatás férfiaknak divatbemutatókon.

 ( 210 ) M 18 01341

 ( 220 ) 2018.04.25.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Ha számít a kiszámíthatóság-Megvalósító Lakáshitel

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01368

 ( 220 ) 2018.04.27.

 ( 731 )  CASA MIA Hungary Bt., Felsőmarác (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység; ingatlanügynökség; ingatlanközvetítés; ingatlantanácsadás;

 ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanok értékbecslése.

 37    Építkezés; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; építési

 tanácsadó szolgáltatások; építési menedzsment; építkezési szaktanácsadás; épületek építése megrendelésre.

 ( 210 ) M 18 01369

 ( 220 ) 2018.04.27.

 ( 731 )  Kazincbarcika Város Önkormányzata 1/1, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  Szitka Péter, Kazincbarcika

 ( 541 ) KolorApp

 ( 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
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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.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

 ( 210 ) M 18 01375

 ( 220 ) 2018.04.27.

 ( 731 )  Varga Margit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Karl, Verasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZAZZI

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 18 01423

 ( 220 ) 2018.05.09.

 ( 731 )  REAL INSPIRATOR Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Tanfolyamszervezés; tanfolyamok, képzések; oktatási programok szervezése; oktatási előadások szervezése;

képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; egyéni és csoportos

életminőséget, sikerességet, pénzügyi eredményessséget javító tanfolyamok, előadások; oktatási rendezvények

lebonyolítása; egyéni és csoportos életminőséget, sikerességet, pénzügyi eredményességet javító rendezvények

szervezése és lebonyolítása; személyiségfejlesztő tanfolyamok; önismereti tanfolyamok [oktatás]; pénzügyekkel

kapcsolatos tanfolyamok; üzlettel kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; oktatási tárgyú információk

biztosítása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; online képzések biztosítása; online oktatás

biztosítása; könyvkiadás; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; képzési rendezvények szervezése

 és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 01424

 ( 220 ) 2018.05.09.

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

  

( 546 )

 ( 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; távgyógyáaszati szolgáltatások, megtermékenyítést elősegítő szolgáltatások,

 orvosi szolgáltatások az emberi test állapotának diagnózisához.

 ( 210 ) M 18 01467

 ( 220 ) 2018.05.14.
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 ( 731 )  dr. Petrov Sarolta 20%, Szentendre (HU)

 Gerzsenyi Melinda 40%, Szentendre (HU)

 Gabriel Norman 40%, Taksony (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) Goodbye hangover!

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 18 01468

 ( 220 ) 2018.05.14.

 ( 731 )  dr. Petrov Sarolta 20%, Szentendre (HU)

 Gerzsenyi Melinda 40%, Szentendre (HU)

 Gabriel Norman 40%, Taksony (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 18 01470

 ( 220 ) 2018.05.14.

 ( 731 )  dr. Petrov Sarolta 20%, Szentendre (HU)

 Gerzsenyi Melinda 40%, Szentendre (HU)

 Gabriel Norman 40%, Taksony (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 18 01474

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 14. szám, 2018.07.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1851



 ( 220 ) 2018.05.14.

 ( 731 )  Amomed Pharma GmbH, Vienna (AT)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Pintz György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények; orvosi készítmények.

 ( 210 ) M 18 01479

 ( 220 ) 2018.05.15.

 ( 731 )  Burken Gazdasági- és Műszaki Vezetői Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth István, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Építési tanácsadó szolgáltatások.

  42    Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01499

 ( 220 ) 2018.05.15.

 ( 731 )  POKET Nonprofit Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  ifj. dr. Gábor László, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01610

 ( 220 ) 2018.05.29.

 ( 731 )  MHC Hotel Company Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr.Tilk Rita, Budapest

 ( 541 ) BoHo

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; szállodai szolgáltatások; helyszínek biztosítása

rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; bár szolgáltatások; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; kantinok, büfék, étkezdék, vendéglátás, éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01611

 ( 220 ) 2018.05.29.

 ( 731 )  MHC Hotel Company Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 ) BoHotel

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; szállodai szolgáltatások; helyszínek biztosítása

rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; bár szolgáltatások; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; kantinok, büfék, étkezdék, vendéglátás, éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01635

 ( 220 ) 2018.05.31.

 ( 731 )  Ibrahim Niazai Mohammad, Dubai (AE)

 ( 740 )  dr. Tekler Norbert, Budapest
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 ( 541 ) Big Boss Energy Drink

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 18 01740

 ( 220 ) 2018.06.08.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 173 darab közlést tartalmaz.
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