
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 03837

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  THEO GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Ágyneműk és takarók; asztalterítők; lepedők; textilszalvéták; törölközők; úti takarók, plédek.

  25    Ruházati cikkek, ruházati termékek lábbelik kivételével; sapkák, kalapok.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; diszkók

szolgáltatásai; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

klubszolgáltatások; lemezlovas (DJ) szolgáltatások; partik tervezése; show-műsorok készítése; show-műsorok

 szervezése; stúdiószolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; varieté-előadások bemutatása; zenei produkciók.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények

bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2);

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00156

 ( 220 ) 2018.01.17.

 ( 731 )  Unilever N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, szárított és főtt burgonya termékek; burgonya termékek, burgonyapüré, gombócok, sültburgonya

és bundás burgonyaszeletek, dehidratált, fagyasztott, friss és tartósított formában, készételek burgonya

 termékekkel; tartósított, szárított és főtt gyümölcsök és zöldségek; előkészített ételek burgonyatermékekkel.

 ( 210 ) M 18 00369

 ( 220 ) 2018.02.07.

 ( 731 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) protect.me powered by NN

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00371

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  Tarnavölgyiné Jeney Ágnes, Nyíregyháza (HU)
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 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

 ( 541 ) NE VEZESS GYORSABBAN, MINT AHOGY AZ ŐRANGYALOD REPÜL

 ( 511 )  14    Amulettek [ékszerek]; aranyszál [ékszerekhez]; dísztűk [ékszerek] drótok nemesfémből [ékszerek]

ékszerbemutató dobozok; ékszerdobozok; ékszerek; ékszerek fémből; ékszerek nemesfémből; ékszerek

drágakőből; ékszerek féldrágakőből; ékszerkellékek; ékszertokok; ékszerüvegek; elefántcsont ékszerek; ezüst

szálak [ékszerek]; függők ékszerekhez; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyszemek ékszerkészítéshez; gyűrűk

 [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; nyakláncok [ékszerek]; fülbevalók [ékszerek]; láncok [ékszerek].

  21    Műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből.

  26    Fityegők, függők apró díszek nem ékszerekhez, kulcskarikákhoz vagy kulcsláncokhoz.

 ( 210 ) M 18 00372

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  CYM Kft., Balatonederics (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   22    Vászon táskák; textil táskák.

 25    Felsőruházat; pólók; pulóverek; sapkák; mellények; ruházati termékek és lábbelik férfiak, nők, gyermekek

és csecsemők részére; kesztyűk; kalapok és sapkák; nyakkendők; sálak; fürdőruházati cikkek; vízhatlan ruhák;

 esőköpenyek.

 ( 210 ) M 18 00374

 ( 220 ) 2018.02.07.

 ( 731 )  Szidor László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VULTRON

 ( 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).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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 00375

 ( 220 ) 2018.02.07.
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 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00377

 ( 220 ) 2018.02.07.

 ( 731 )  "SÖRIPARI VÁLLALKOZÁS" Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Holló & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bitter Honey

 ( 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 00378

 ( 220 ) 2018.02.07.

 ( 731 )  Lettrich Attila Azarél, Miskolc (HU)

 ( 541 ) BUCCA

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

 hajszeszek, nem gyógyhatású fogkrémek

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 00379

 ( 220 ) 2018.02.07.

 ( 731 )  Lettrich Attila Azarél, Miskolc (HU)

 ( 541 ) BVCCA

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

 hajszeszek, nem gyógyhatású fogkrémek.

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
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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).

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

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

 ( 210 ) M 18 00380

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  Barcsay Zsombor, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 00477

 ( 220 ) 2018.02.15.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kósa Beáta, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00545

 ( 220 ) 2018.05.08.

 ( 731 )  Fitpuli Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 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 00738

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

  
( 546 )
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 ( 511 )  42    Számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal

való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében;

számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes

rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások;

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép

szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás

 keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 18 00739

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal

való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében;

számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes

rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások;

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép

szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás

 keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 18 00786

 ( 220 ) 2018.03.12.

 ( 731 )  Republic Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa, Monor

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

 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 00985

 ( 220 ) 2018.03.28.

 ( 731 )  National Fire Fighting Manufacturing FZCO, Jafza South, Jebel Ali, Dubai (AE)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Antennák; elektromos riasztócsengők- és harangok; vészcsengők (tűz); azbesztkesztyűk balesetvédelmi

célokra; azbesztöltözékek tűzvédelmi célra tűzoltóknak; védőöltözékek pilóták számára; elemek világításhoz;

töltőkészülékek elemekhez; elektromos riasztóharangok, riasztócsengők; jelzőcsengők, jelzőharangok;

figyelmeztető harangok és csengők; tűzoltóhajók; légzőkészülékek, mesterséges lélegeztetéshez való készülékek

kivételével; légzőkészülékek vízalatti úszáshoz; golyóálló mellények; elektromos kábelek; ruházat balesetekkel,

sugárzással és tűzzel szembeni védelemhez; ruházat tűzzel szembeni védelemhez; detektorok; fűtésérzékelők;

búváröltözékek; elektromos vezetékek; elektro-dinamikus készülékek jelek távirányításához; tűzoltó készülékek;

szemüvegek; védőpajzsok munkások számára; tűzjelző készülékek; lapátos tűzoltó szerszámok; tűzoltó takarók;

tűzoltó hajók; ruházat tűzzel szembeni védelemhez; tűzoltó fecskendők; tűzlétrák; tűzlépcsők; tűzoltó készülékek;

tűzoltótömlő fecskendők, szórófejek tűzoltótömlőkhöz; azbeszt takarók tűzoltók részére; villogó fényforrások

világító jelzések kibocsátásához; ruházatok, öltözékek tűzzel szembeni védelemhez; gáztesztelő készülékek;

mérőeszközök, kaliberek; balesetvédelmi kesztyűk; hőszabályozó készülékek; biztonsági fejvédő sisakok;

nagyfrekvenciás készülékek; hangszórók; tűzoltótömlők; úszógumik; mentőövek; mentőmellények; életmentő

készülékek és berendezések; életmentő tutajok; elektromos zárak, reteszek; védőálarcok; anyagtesztelő

készülékek és gépek; motoros tűzoltó kocsik, fúvókák tűzoltótömlőkhöz; nyomásmérők; balesetek elleni

személyes védelemhez használatos védőeszközök; biztonsági fejvédő sisakok; védőmaszkok; védőruházatok

pilótáknak; reflektáló tárcsák ruházatokhoz, közlekedési balesetek megelőzése céljából; elektromos szerkezetek

ipari műveletek távirányításához; elektro-dinamikus készülékek jelek távirányításához; lélegzőkészülékek nem

mesterséges lélegeztetéshez; lélegzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; biztonsági megfogóeszközök,

járműülésekhez és sporteszközökhöz előirányzott biztonsági eszközök kivételével; cipők balesetekkel,

sugárzással és tűzzel szembeni védelemhez; jelzőharangok és -csengők világító vagy mechanikus jelzőpanelek;

jelzősípok, világító vagy mechanikus jelek; elektronikus transzmitterek jelei; világító jelzések; szirénák,

jelzőkürtök, füstérzékelők; hanggal riasztó eszközök; szemüvegek; locsolórendszerek tűzvédelemhez;

vizsgálóeszközök és -szerkezetek tűzvédelemhez; reflektáló tárcsák ruházatokhoz közlekedési balesetekkel

szembeni védelem céljára; golyóálló mellények; vízszintjelzők; mérlegelő gépek; szélzsákok szélirány jelzésre;

 védőálarc munkások számára.

 ( 210 ) M 18 00989

 ( 220 ) 2018.03.28.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) REXONA START FRESH

 ( 511 ) 3    Szappan; mosó- és tisztítószerek; fehérítő készítmények, tisztítószerek háztartási használatra, illatszer

készítmények, kölnivíz, borotválkozás utáni arcszeszek; esszenciális olajok; aromaterápiás termékek;

masszázskészítmények; dezodorok és izzadás gátlók; fejbőr és hajápoló készítmények; samponok és

kondicionálók; hajfestékek, hajszínezők; hajformázó termékek; fogpaszta; száj öblítők, szájvizek; száj- és

fogápoló készítmények; nem gyógyhatású piperecikkek; fürdő- és tusolókészítmények; bőrápoló készítmények;

bőrápoló olajok, krémek és folyadékok; készítmények borotválkozáshoz; borotválkozás előtti és borotválkozás

utáni készítmények; szőrtelenítők; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok] és naptejek; kozmetikai

szerek; smink és sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; petróleumzselé; ajakkondícionálók; hintőpor,
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pipere célokra; vatta, vattapálcikák; kozmetikai párnák, kendők vagy törlőkendők, előre nedvesített vagy

 impregnált tisztító párnák, kendők vagy törlőkendők; kozmetikai maszkok, arcpakolások.

 ( 210 ) M 18 01051

 ( 220 ) 2018.04.05.

 ( 731 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés István, Budapest

 ( 541 ) CRVNS

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 01062

 ( 220 ) 2018.04.06.

 ( 731 )  Törőcsik János, Tatabánya (HU)

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; általános

takarítással kapcsolatos tanácsadás; tisztítószerek felhasználásával kapcsolatos tanácsadás; takarítógépekkel

kapcsolatos tanácsadás; általános takarító eszközökkel kapcsolatos tanácsadás; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása; internetes domain-nevek bérbeadása; szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdonnal

 kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 18 01132

 ( 220 ) 2018.04.11.

 ( 731 )  dr. Miklós Gyula, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyek bonyolítása, elemzése és pénzügyi támogatásához segítség nyújtása.

 42    Adatkutatások számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számitógépes adatbázisokon;

adminisztratív támogatás pályázati támogatások megválasztásához; informatikai adatok számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése és rendezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; nyilvántartásokban tárolt adatok

frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenyégek számítógépes hálózaton keresztül; outsourcing

 szolgáltatások; üzleti tájékoztatás és információ nyújtása; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 45    Jogi szolgáltatások; jogi kutatások készítése; jogi információk összeállítása; jogi képviselet; online jogi

 információs szolgálatások.

 ( 210 ) M 18 01138

 ( 220 ) 2018.04.10.

 ( 731 )  BrandTrend Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; marketing

kampányok; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklám,

marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; marketing

menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing menedzsment tanácsadás; marketing

menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing tanácsadás; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások;

marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; tanácsadás az

üzletvezetés és marketing területén; üzleti marketing tanácsadás; marketing trendek elemzése; marketing

ügynökségi szolgáltatás; marketing stratégiák tervezése; marketing tevékenységgel kapcsolatos üzleti konzultáció

és menedzsment; üzlettel és marketinggel kapcsolatos információk vagy vizsgálatok; kereskedelmi információs

ügynökségek [üzleti információk, pl. marketing vagy demográfiai adatok biztosítása]; marketinghez kapcsolódó

elemzés; marketing előrejelzés; marketingstratégiai vizsgálatok; marketing tanulmányok készítése; vállalati

 identitással kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés.

 41    Tanfolyamok a reklámozáshoz, promócióhoz, marketinghez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó

stratégiai tervezés terén; marketing ismeretekkel kapcsolatos előadási szolgáltatások; kiskereskedelmi

marketinghez kapcsolódó képzési szolgáltatások; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;

kiskereskedők szakmai képzése; szakmai képzés, betanítás; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 01139

 ( 220 ) 2018.04.10.

 ( 731 )  WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) WIZ

 ( 511 )   10    Füldugók (fülvédő eszközök).

 16    Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük (időszaki lapok); repülőút

 során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.

  18    Bőröndök, útitáskák (poggyász).

 20    Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák (nem gyógyászati vagy sebészeti használatra); felfújható

 nyaktámasztó párnák.

  24    Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők (kivéve sisakok); sportruházat; sportcipők;

 alvómaszkok.

 28    Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

 ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.

 35    Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói

hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,

 újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.

 36    Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok
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kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;

értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való

kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;

 személyi kölcsön finanszírozás.

 39    Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;

légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások

repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;

légitársasági jegyszolgáltatások (repülőjegy szolgáltatások); repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri

várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási (parkoló inas)

szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési

 szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

 betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.

 43    Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista

 szálláshelyek.

 ( 210 ) M 18 01141

 ( 220 ) 2018.04.10.

 ( 731 )  Meződi Patrik Zoárd, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr ajándéktárgyak, kulcstartó.

  21    Edények.

  25    Ruházati termékek.

 ( 210 ) M 18 01142

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  Szappanyos Orsolya Erzsébet, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok, dobókockák, társasjátékok, játékkártyák, emberi játékfigurák, gyűjthető kártyák, intelligens

játékok, játék nyomdakészletek, játékkészletek, játékszerek és ajándéktárgyak, játékzsetonok, kérdéskészletek

társasjátékokhoz, kifejezetten hordozható társasjátékok szállítására tervezett tokok, oktatási célú játékszerek,

 szerepjátékok, táblajátékok.

 41    Nevelés, képzés és oktatás, alkalmazottak, dolgozók képzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások,

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, beszéddel kapcsolatos képzési szolgáltatások, coaching, térning,

csapatépítés (oktatás), csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése, életmód tanácsadás,

felnőttképzés, tolmácsolás, iskolai szolgáltatások (oktatás), gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások,

interneten interaktív szórakozás, játékkölcsönzés, játékok szervezése és lebonyolítása, játékokkal kapcsolatos

oktatási és képzési szolgáltatások, játékvezetők képzése, képzési szemináriumok, lebonyolítása, képzési
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tanácsadás, klubszolgáltatások (szórakozás és oktatás) kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások, kommunikációs világhálózat segítségével biztosított elektronikus szolgáltatások,

középiskolai oktatási szolgáltatások, mediációs képzés, tréning, mentorálás multimédiás anyagok online kiadása,

munkavállalók képességfejlesztésének biztosítása, naptárak kiadása, nem reklámcélú szövegek publikálása, nyári

táborok, nyomtatványok kiadása, oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása, oktatási beszámolók

készítése, oktatási célú műhelyek, oktatási eszközök bérbeadása, oktatási filmek gyártása, oktatási felmérések,

oktatási klub szolgáltatások, oktatási tanácsadási szolgáltatások, önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése, vezetése és lebonyolítása, online távoktatási szolgáltatások, összejövetelek lebonyolítása,

pályaválasztási tanácsadás, szakmai készségfejlesztés, személyiségfejlesztő tanfolyamok, tanácsadási

 szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban, workshopok szervezése és vezetése, szülők iskolája.

 45    Asztrológiai és spirituális szolgáltatások, házassági tanácsadás, házasságközvetítői irodák szolgáltatásai,

horoszkóp készítés, közvetítés jogi eljárásoknál, lelki tanácsadás, konzultáció személyes kapcsolatok terén,

mediációs szolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai, partnerkereséssel kapcsolatos szolgáltatások,

 társasági ismerkedési szolgáltatások, társkereső klubok.

 ( 210 ) M 18 01150

 ( 220 ) 2018.04.11.

 ( 731 )  Csörgő László 50%, Budapest (HU)

 Szíjjártó Gergely 50%, Szigetszentmárton (HU)

 ( 740 )  Dr. Szánthó Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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 szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01163

 ( 220 ) 2018.04.12.

 ( 731 )  Barta Mónika Beáta 50%, Budapest (HU)

 Domján András 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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 01198

 ( 220 ) 2017.06.28.

 ( 731 )  Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, Budapest (HU)
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 ( 541 ) TechCsajok

 ( 511 )  9    Közösségi szoftverek.

  16    Tervezők, naptárak [nyomtatványok]; nyomtatott díjak [nyomtatványok], oklevelek.

 35    Üzleti ínformációk nyújtása a közösségi média területén; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi

médián keresztül biztosítva; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; különleges rendezvények

promóciója; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

 üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása.

  42    Honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; onlapok és weboldalak tervezése és frissítése.

 ( 210 ) M 18 01268

 ( 220 ) 2018.04.20.

 ( 731 )  Top-Fish 2001 KFT 1/1, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Scharf István, Balatonalmádi

 ( 541 ) Team Feeder

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; horgászfelszerelések,

horgászbotok, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászcsalik, horgok, kapásjelzők, horgászúszók, merítőszákok,

 etetőkosár, haltartó hálók, bottartó állványok, mű csalik.

 ( 210 ) M 18 01270

 ( 220 ) 2018.04.20.

 ( 731 )  EANS Holding Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online rendelési szolgáltatások a gyógyszerek házhozszállítása területén.

  39    Gyógyszerek házhozszállításának megszervezése; gyógyszerek házhozszállítása.

 ( 210 ) M 18 01274

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Zeng Xiaoyan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 ) CILI CILI

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 01275

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Tolnagro Kft. 100%, Szekszárd (HU)

 ( 541 ) Neoglob

 ( 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 16. szám, 2018.08.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2124



 ( 210 ) M 18 01276

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Liu Jianyi, Miskolc (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; büfék, étkezdék.

 ( 210 ) M 18 01300

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Serfőző Zoltán, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Dzsekik; felsőruházat; fejszalagok; fülvédők; fürdőruhák, úszódresszek; fűzős bakancsok, csizmák;

 készruhák; lábbelik; övek; pólók; pulóverek; sálak; sapkák; sportcipők; szandálok; tornaruházat; zoknik.

 35    Árubemutatás; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; import-export

ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások; online piactér biztosítás áruk és szolgáltatások eladói és

 vásárlói részére; szállodai üzletvezetés.

 39    Helyfoglalás utazással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; sofőrszolgáltatás; taxi

 szolgáltatások; újságkihordás; utaskísérés; utazás és utasok szállítása.

 43    Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési

lehetőség biztosítása; önkiszolgáló éttermek; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek; szállodai

 szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 01304

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  5 elem konyha Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek, diagnosztizálásban és élelmiszerek vásárlásánál segítséget nyújtó szoftverek,

letölthető számítógépes szoftveralkalmazások, mobil applikációk, grafikus felhasználói interfész szoftverek,

 adathordozók, digitális rögzítésű média.

 41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek, online és személyes oktatás,

coaching [tréning], elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása,

könyvkiadás, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés, iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, levelező tanfolyamok,

személyes tanácsadás és mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás,

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, táboroztatás; nem

letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; on-line elérhető elektronikus publikációk;

online dokumentumok, videók és hanganyagok biztosítása; offline és on-line elérhető kiadványok és oktatási

 anyagok biztosítása.

 43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás, éttermi szolgáltatások, ételkiszállitási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01305

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Record Hungary Kft 100%, Fót (HU)
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 ( 740 )  Szilágyi Gábor, Record Hungary Kft., Fót

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 18 01309

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Sipos Sólyom Tamás, Taszár (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz

 ( 210 ) M 18 01314

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  EURÓPA Ingatlanbefektetési Alap 100%, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Befektetési alapok; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés;

 irodahelyiségek bérbeadása.

 ( 210 ) M 18 01316

 ( 220 ) 2018.04.24.

 ( 731 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

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

 ( 210 ) M 18 01317

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Végh Tibor, Pécs (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Futballbajnokságok rendezése; futball versenyek szervezése.

 ( 210 ) M 18 01318

 ( 220 ) 2018.04.24.

 ( 731 )  Tolnagro Kft. 100%, Szekszárd (HU)

  

( 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 01320

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Conductive Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Varjas Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Műanyagból készült termékek, tálcák nem fémből.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  39    Áruk, termékek csomagolása.

 ( 210 ) M 18 01322

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Hungarnet Egyesült, Budapest (HU)

 ( 541 ) HUNGARNET

 ( 511 )  45    Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, tanácsadás,

 szakmai érdekvédelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01325

 ( 220 ) 2018.04.25.

 ( 731 )  Skybaby SD Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; üdítőitalok; ízesített szénsavas italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű

italok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; energiaitalok; gyümölcslevet

tartalmazó alkoholmentes italok; izotóniás italok; koffeintartalmú energiaitalok; kávé ízesítésű üdítőitalok; nem

szénsavas üdítőitalok; sportitalok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tápanyaggal dúsított italok;

 vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 18 01327

 ( 220 ) 2018.04.25.

 ( 731 )  Jin Xianwei, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 ) DOLCERICORDO

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

 ( 210 ) M 18 01331

 ( 220 ) 2018.04.24.

 ( 731 )  RealMe Társkereső Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest

 ( 541 ) REAL ME

 ( 511 )  35    Elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; hirdetés

elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetési- és reklámszolgáltatások; online reklám- és

marketingszolgáltatások; reklámozás bannerekkel; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; reklámok

megjelenítése mások részére; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás minden

nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián

 keresztül biztosítva.

 38    Csevegő szobák, csevegő vonalak és internetes fórumok révén történő elektronikus kommunikáció;

elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus üzenetek küldése és fogadása; internetes

csevegő helyek és fórumok biztosítása; interneten szolgáltatott kommunikációs szolgáltatások; internetet és más

kommunikációs hálózatokat használó levelezési szolgáltatások; online kommunikációs szolgáltatások; üzenetek

küldése weboldalon keresztül; üzenetek, hozzászólások és multimédiás tartalmak felhasználók közti továbbítására

 szolgáló online chatszobák biztosítása; videoüzenet szolgáltatások.

 45    Internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; videós társkereső szolgáltatások;

társasági ismerkedési szolgáltatások [személyes bemutatkozás]; partnerkereséssel kapcsolatos szolgáltatások;

 ismeretségi, közösségi hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01332

 ( 220 ) 2018.04.24.

 ( 731 )  RATIONELL MIX Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz;

papír és karton; dekorációs és művészeti anyagok és hordozók; irodai és oktatási segédanyagok; műanyag

 csomagolások; kartondobozok csomagolásra.

 35    Reklámelemzés; reklámterjesztés; reklámszövegírás; hirdetésszervezés; reklámhirdetések terjesztése;
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hirdetés és reklámozás; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;

apróhirdetési szolgáltatások; termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok

terjesztése; eladási, értékesítési promóciók; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetés és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetés

magazinokban; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés elektronikus médián, főként

interneten keresztül; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; internetes reklámozási szolgáltatások; kültéri reklámok

elkészítése és elhelyezése; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; online reklámozás;

online reklám- és marketingszolgáltatások; rádiós reklámozás; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámok

készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok készítése; reklámanyag készítése;

reklámanyag frissítése; reklámanyag sokszorosítása; reklám és marketing; reklám szórólapok elkészítése;

promóciós szolgáltatások; promóciós kampányok kidolgozása; promóciós események szervezése és

lebonyolítása; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást;

reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi

sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás, hirdetés

mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámok megjelenítése mások részére; reklámok készítése és elhelyezése mások számára;

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

reklámkiadványok elkészítése; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámkampányok

előkészítése; reklámfilmek készítése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámcélú rendezvények

szervezése és lebonyolítása; reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok

megjelentetése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

kiadása és frissítése; reklámszövegek megjelentetése; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő

szövegek segítségével; reklámszolgáltatások italok eladásának előmozdítására; reklámozási, főként

terméknépszerűsítő szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médiánkeresztül

biztosítva; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámozási szolgáltatások; reklámozáshoz

kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;

reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; szórólapok tervezése; szórólapok kiadása; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; sajtóreklámozási szolgáltatások; reklámtervezés és -elhelyezés; reklámszövegírás

promóciós célokból; új termékek forgalmazásával kapcsolatos reklámszolgáltatások; termékek nyilvános

 bemutatásával kapcsolatos szolgáltatások.

 41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási

célokból;borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; fesztiválok szervezése; helyiségek biztosítása szórakoztatási

célokra; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató

rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyátvételi

szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; különleges rendezvények tervezéséhez

kapcsolódó szaktanácsadás; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése;

kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú ünnepségek szervezése;

kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális showk szervezése; kulturális szolgáltatások;

népszerű szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás]; partik tervezése és lebonyolítása

[szórakoztatás]; partik tervezésével kapcsolatos konzultáció; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások;

popzenei koncertek szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú

fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása;

szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása;

 szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; vállalati rendezvények (szórakoztatás).
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 ( 210 ) M 18 01334

 ( 220 ) 2018.04.25.

 ( 731 )  Kiss Gábor, Dombóvár (HU)

 dr. Paulus Zoltán, Csömör (HU)

 ( 740 )  dr. Beviz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 01335

 ( 220 ) 2018.04.26.

 ( 731 )  B. Balogh Andrea, Szeged (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

 ( 541 ) ERŐNYERŐ - CSÚCSFORMÁT KÍNÁLUNK!

 ( 511 )  35    Egészségmegőrzéssel kapcsolatos könyvek forgalmazása; egészséges táplálkozással kapcsolatos könyvek

forgalmazása; egészséges életmóddal kapcsolatos könyvek forgalmazása; egészséges életmóddal kapcsolatos

folyóiratok forgalmazása; táplálékkiegészítők forgalmazása; vitaminkészítmények forgalmazása; gyógyászati

segédeszközök forgalmazása; természetes alapanyagú gyógyhatású készítmények forgalmazása; gyógyhatású

 készítmények forgalmazása; gyógyszer forgalmazása.

 41    Egészségnevelő programok szervezése; egészségnevelő előadások szervezése; előadások szervezése és

lebonyolítása egészségvédelem és táplálkozás terén; programok szervezése és lebonyolítása egészségvédelem és

táplálkozás terén; előadások szervezése és lebonyolítása egészségmegőrzés és táplálkozás terén; programok

 szervezése és lebonyolítása egészségmegőrzés és táplálkozás terén.

 ( 210 ) M 18 01337

 ( 220 ) 2018.04.26.

 ( 731 )  MERKBAU Építőipari és Kereskedekmi Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Beruházás és építmény-fenntartás szervezése, lebonyolítása és beruházási fővállalkozás; építőanyagokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű berendezésekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű berendezésekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

 37    Acélszerkezetek építése; acélszerkezetek építése épületekhez; acélszerkezetek felépítése; acélszerkezetek

hegesztése építési célra; ácsmunkák; alapozási talajmunka; alapozások megépítése; állványozás; állványzat

felállítása épületekhez és építkezéshez; állványzat felállítása magas- és mélyépítési munkákhoz; általános építési

vállalkozói szolgáltatások; ásási, földkiemelési szolgáltatások; asztalosmunkák [javítás]; belső és külső falak,

mennyezetek és tetők szigetelése; belső térelválasztók felszerelése; beltéri szigetelési és tömítési szolgáltatások;

beltéri válaszfalak építése; beton fényezés; betonburkolás; betonfeszítés; betonformáló rendszerek installálása;

betonjavítási munkák; betonozás; betonsimítás; betonszivattyúzás; betontömítés; betonzsaluzat installálása;
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betonzúzás; bevonatok, burkolatok felvitele épületekre; cölöpverés; építés; építés, építkezés és bontás;

építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építésfelügyelet; építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció; építési

állványzatok, munka- és építési platformok javítása és karbantartása; építési [építkezési] és javítási

szolgáltatások; építési menedzsment; építési munka felügyelete; építési munkálatok előregyártott házaknál;

építési munkálatok javítása; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési szolgáltatások; építési tanácsadó

szolgáltatások; építési tárgyú információk biztosítása; építési tárgyú információk; építési telkek kialakítása,

hasznosítása; építési területek elegyengetése; építési területek előkészítése; építési területek szintezése; építészeti

alkotások restaurálása; építkezés; építkezés alatti tűzvédelem; építkezés ipari kötéllel történő megközelítéssel;

építkezés, magasépítés; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezések helyszíni felügyelete; építkezéshez

kapcsolódó információszolgáltatás; építkezési állványok felállításával kapcsolatos szolgáltatások; építkezési

projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; építkezési szaktanácsadás; építőgépek és

-berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; építőipari felszerelések

javítása vagy karbantartása; építőipari gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; építőipari gépek és

felszerelések javítása; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőipari szolgáltatások;

építőiparral kapcsolatos információk nyújtása; építőmérnöki munkák helyszíni építési felügyelete;

épület-automatizálási berendezések üzembe helyezése; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez

kapcsolódó tanácsadás; épület javítás; épület karbantartás és javítás; épületalapok építése; épületállványzatok,

munka- és építőplatformok felállítása; épületállványzatok, munka- és építőplatformok felszerelésével kapcsolatos

szolgáltatások; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületbontás; épületbontási szolgáltatások; épületek

állagmegóvása; épületek árvízvédelmével kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; épületek átépítésével

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek belső és külső tisztítása; épületek belső felújítása; épületek belső

felületeinek tisztítása; épületek belső térelválasztóinak beszerelése; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek

berendezéseinek karbantartása és javítása; épületek díszítése; épületek építés alatti tűzállóvá tétele; épületek

építése; épületek építése megrendelésre; épületek építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos

információszolgáltatás; épületek építésével kapcsolatos információs szolgáltatások; épületek építésével

kapcsolatos online információszolgáltatás; épületek, építmények, szerkezetek lebontása; épületek és más

szerkezetek építése; épületek felújítása; épületek felújításának felügyelete; épületek felújításával kapcsolatos

információs szolgáltatások; épületek felújításával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek fertőtlenítése

bakteriális fertőzések ellen; épületek festése; épületek festése és mázolása; épületek hőszigetelése; épületek ipari

takarítása; épületek javításához kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; épületek javításával kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; épületek kábelezése távközléshez; épületek karbantartása; épületek karbantartásával

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek kivitelezése; épületek külső tisztításával kapcsolatos

információszolgáltatás; épületek lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; épületek lebontásának

felügyelete; épületek lebontásával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek megerősítése; épületek mosása;

épületek rendbehozása; épületek renoválása; épületek renoválása és javítása; épületek renoválása és restaurálása;

épületek részeinek és tartozékainak karbantartása és javítása; épületek süllyedésének megelőzése és helyreállítása;

épületek szakértői felújítása; épületek, szerkezetek vizsgálata szú jelenlétének kimutatására; épületek szigetelése;

épületek tisztítása [külső felületé]; épületek tisztításával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek

újjáépítésével kapcsolatos információszolgáltatás; épületek vakolása; épületfelújítás; épületfelújítási

szolgáltatások; épületfelújítások felügyelete; épületfelújítással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

épületfelületek javítására szolgáló bevonatok, burkolatok felvitele; épületfestési és -díszítési szolgáltatások;

épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületközművek karbantartása és javítása; épületrészek építése;

épületsüllyedés megelőzése és helyreállítása; épületszerelvények felszerelése; épületszigetelés; épületszigetelés,

épülettömítés; épületszigetelési és tömítési szolgáltatások; épülettakarítás, épülettisztítás; épületüvegezési

szolgáltatások; épületvázak összeállítása [összeszerelése]; építkezések és javítások, főleg állandó épületek építési

vállalkozói és fővállalkozói szolgáltatásai; építőipari szakipari munkák, különösen kőművesmunkák és vakolási

munkák; építési szakipari szolgáltatások; épületfenntartás és korszerűsítés; épületgépészeti szerelési és

 karbantartási szolgáltatások; építőipari tervezési szolgáltatások; nehézgépek bérbeadása.
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 ( 210 ) M 18 01344

 ( 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 ) Fundamenta. Egy Új Élet

 ( 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 01421

 ( 220 ) 2018.05.09.

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

  

( 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).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;

szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 18 01422

 ( 220 ) 2018.05.09.

 ( 731 )  Rácz Zsuzsa, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sütő Katalin, Budapest

 ( 541 ) Aranyapu

 ( 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).

 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
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); díjak, elismerések alapítása és adományozása.

 ( 210 ) M 18 01428

 ( 220 ) 2018.05.07.

 ( 731 )  Annoni Gianluigi, Budapest (IT)

 Szini Béla, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) La Fabbrica Kitchen & Bar

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás]; coaching

[tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások

 [szórakoztatás vagy oktatás].

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek,

 snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 01429

 ( 220 ) 2018.05.07.

 ( 731 )  Annoni Gianluigi, Budapest (IT)

 Szini Béla, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) La Fabbrica Ristorante

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás]; coaching

[tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások

 [szórakoztatás vagy oktatás].

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek,

 snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 01430

 ( 220 ) 2018.05.07.

 ( 731 )  Pogány András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott

marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti

menedzsment; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak {fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység
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számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);

szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti értékelések; üzleti vizsgálatok,

 kutatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati

kiszolgálók [webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és

fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági mentés; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

 szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 18 01431

 ( 220 ) 2018.05.07.

 ( 731 )  Pogány András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott

marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti

menedzsment; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak {fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);

szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; telemarketing
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szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti értékelések; üzleti vizsgálatok,

 kutatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati

kiszolgálók [webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és

fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági mentés; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

 szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 18 01432

 ( 220 ) 2018.05.07.

 ( 731 )  Pogány András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott

marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti

menedzsment; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak {fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);

szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti értékelések; üzleti vizsgálatok,

 kutatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati
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kiszolgálók [webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és

fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági mentés; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

 szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 18 01433

 ( 220 ) 2018.05.07.

 ( 731 )  Pogány András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott

marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti

menedzsment; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak {fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);

szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti értékelések; üzleti vizsgálatok,

 kutatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching [tréning];

egészségklub szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; fitnesz órák vezetése; időmérés

sporteseményeken; sportfelszerelések kölcsönzése, járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1);

sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző szolgáltatások

 [fitnesz edzés]; testnevelés.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés adatok és számítógépes
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programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati

kiszolgálók [webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és

fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági mentés; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

 szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 18 01434

 ( 220 ) 2018.05.07.

 ( 731 )  Wágner Rózsa, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek, kiadványok, nyomtatványok.

  35    Marketing szolgáltatások, PR szolgáltatások és tervezés reklám szolgáltatások, reklám tervezés.

 41    Nyomtatványok, nyomtatott anyagkog szerkeszetése, nyomtatványok kiadása és szerkesztése, könyvek,

 folyóiratok kiadása.

 ( 210 ) M 18 01437

 ( 220 ) 2018.05.10.

 ( 731 )  GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01457

 ( 220 ) 2018.05.11.

 ( 731 )  Calçados Pegada Nordeste LTDA., Bairro Cruzeiro Ruy Barbosa (BA)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Csizmák; szandálok; sneakerek; cipők; papucsok; férfi lábbelik.
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 ( 210 ) M 18 01527

 ( 220 ) 2018.05.16.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL Rotterdam, PAÍSES BAJOS (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TAKE PLEASURE SERIOUSLY

 ( 511 )   30    Fagylaltok és jégkrémek; édességek fagyasztott formában.

 ( 210 ) M 18 01556

 ( 220 ) 2018.05.22.

 ( 731 )  Gerbeaud Gasztronómia Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 01557

 ( 220 ) 2018.05.22.

 ( 731 )  LG BRAHMAN Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 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).
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 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 01558

 ( 220 ) 2018.05.23.

 ( 731 )  Marquard Média Magyarország Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, 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;

automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 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).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01561

 ( 220 ) 2018.05.23.

 ( 731 )  Via Bérautó Haszonjárművek Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Csumpilla Rita, Budapest

 ( 541 ) Viarent.com

 ( 511 )  39    Áruszállítás; autókölcsönzés, autószállítás, fuvarozás, áruszállítás, járművek kölcsönzése és bérbeadása,

mentési szolgáltatások (1); mentési szolgáltatások (2); műszaki mentés; meghibásodott járművek részére;

 szállitmányozás.

 ( 210 ) M 18 01562

 ( 220 ) 2018.05.23.

 ( 731 )  Via Bérautó Haszonjárművek Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Csumpilla Rita, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  39    Áruszállítás; autókölcsönzés, autószállítás, fuvarozás, áruszállítás, járművek kölcsönzése és bérbeadása,

mentési szolgáltatások (1); mentési szolgáltatások (2); műszaki mentés; meghibásodott járművek részére;

 szállitmányozás.

 ( 210 ) M 18 01563

 ( 220 ) 2018.05.23.

 ( 731 )  Pamutboyz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vadnai Bence, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Anyagok fehérneműkhöz; előrajzolt anyagok [hímzéshez]; pamutvászon, karton, kalikó (1); pamutvászon,

karton, kalikó (2); kanavász [szabóvászon]; vászon, kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; kenderszövetek (1);

kenderszövetek (2); kenderszövetek (3); kötött szövetek; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők; lobogók textilből

vagy műanyagból; mintás vászon; műselyem szövetek; nem szőtt textíliák; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék,

pamutanyagok; pamutvászon, karton, kalikó (1); pamutvászon, karton, kalikó (2); párnahuzatok vászonból, ciha;

párnahuzatok, vánkoshuzatok (1); párnahuzatok, vánkoshuzatok (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok (3); szövetek

(1); szövetek (2); szövetek (3); szövetek (4); textilanyagok lábbelikhez; vásznak; zászlók textilből vagy

 műanyagból; zászlófüzérek textilből vagy műanyagból.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; teddyk [alsónemű]; trikó [alsónemű], kombiné; kombinék [alsónemű]; bokszer

alsónadrágok, bokszeralsók; alsószoknyák; izzadságfelszívó alsóruházat; bőrruházat; csecsemőkelengyék,

babakelengyék; baba nadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; fátylak [ruházat];

fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák,

úszódresszek; úszósapkák; ingek; jelmezek; kabátok, dzsekik; kerékpáros ruházat; kezeslábasok [felsőruházat];

készruhák; kézelők [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; kötények [ruházat]; kötényruhák; legging nadrágok,

cicanadrágok; mellények; hálóköntösök, pongyolák; melltartók; muffok [ruházat]; műbőr ruházat;

nadrágleszorítók, pantallók; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); overallok, munkaruhák; nyakkendők;

pizsamák; pólók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; sapkák;

strandruházat; trikók; atlétatrikók; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; tornaruházat; tornadresszek, balett-trikók;

 tornaruházat; zoknik.

 40    Hímzés; mintanyomás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; varrás; ruhák átalakítása;

szitanyomás; mintanyomás; ruhaanyagok szabása; textilanyagok fehérítése; textilanyagok kalanderezése,

mángorlása; textilanyagok kikészítése, appretúrája (1); textilanyagok kikészítése, appretúrája (2); szőrmefestés;

 ruhaanyag festése (1); ruhaanyag festése (2).

 ( 210 ) M 18 01565

 ( 220 ) 2018.05.23.

 ( 731 )  Green-Bo Box Bt. 100%, Diósd (HU)

 ( 541 ) Bobocar

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.
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 ( 210 ) M 18 01570

 ( 220 ) 2018.05.24.

 ( 731 )  REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; on-line nem letölthető videók biztosítása;

 sorsjátékok lebonyolítása; videoszalagok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 18 01577

 ( 220 ) 2018.05.24.

 ( 731 )  Schóbert Réka, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RR everyday

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 01612

 ( 220 ) 2018.05.29.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

 37    Építkezés; építkezéshez, épületekhez használt porcelánból, fajanszból készült burkolatokkal, díszekkel

 kapcsolatos javítás és szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01661

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  LLC Investment Vagyonkezelő és Befektető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GASZTVITÁL
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 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek és anyagok.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  43    Üzemi konyha és éttermi vendéglátás, élelmezés, étkeztetés, ételkihordás, szállítás.

 ( 210 ) M 18 01700

 ( 220 ) 2018.06.04.

 ( 731 )  MindentMent Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hodosi 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).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;

 szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01710

 ( 220 ) 2018.06.05.

 ( 731 )  Schreiner Szabolcs Sándor 100%, Dunavecse (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és

 fémvezetékek; kisméretű fémáru.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 01731

 ( 220 ) 2018.06.07.

 ( 731 )  Cresco Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Növényvédő szerek (pesticidek).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák növényvédő szerekhez

 (pesticidek) kapcsolódóan.

 ( 210 ) M 18 01826

 ( 220 ) 2018.06.13.

 ( 731 )  Bíró Tibor, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Nyuzó Péter, Budapest

 ( 541 ) ALFA NÖVÉNYTÁMFAL

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

 készülthordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
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 ( 210 ) M 18 01827

 ( 220 ) 2018.06.13.

 ( 731 )  KőszeghyArt Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok; fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek.

 19    Nem fém építőanyagok; előre gyártott házak [nem fémből]; előre gyártott, nem fémből készült épületek;

 nem fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók.

 42    Műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői tevékenység; háztervezés; háztervek kidolgozása,

készítése; háztervezési szolgáltatások; építészet; építési tervkészítés; építészeti szolgáltatás; építészeti

szolgáltatások; építészeti tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szaktanácsadás; építészeti tervezés;

építészeti kutatás; építőmérnöki tevékenység; építészeti szolgáltatások építészeti tervek kidolgozásához; építési

kutatási szolgáltatások; építési tervek készítése; építési projektek fejlesztése; építészeti projekt irányítása;

építészeti tervező szolgáltatások; építészeti tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervezési szolgáltatások; építészeti

tervek készítése; építőmérnöki rajzolási szolgáltatások; építészettel kapcsolatos szaktanácsadás; építőmérnöki

tervezési szolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások; építészeti és mérnöki szolgáltatások;

építészeti szolgáltatások épületek tervezéséhez; építészettel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; építészeti

 tervezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos konzultáció.

 ( 210 ) M 18 01829

 ( 220 ) 2018.06.14.

 ( 731 )  Poligon Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) POLIGON

 ( 511 )  6    Fémajtók; fémkapuk; fémszerkezetek.

  17    Félig feldolgozott műanyagok.

  19    Ajtók nem fémből; kapuk nem fémből.

  20    Beltéri szalagfüggönyök.

  24    Függönyök textilből vagy műanyagból.

  37    Építés.

 ( 210 ) M 18 01835

 ( 220 ) 2018.06.14.

 ( 731 )  Bartolovics Ildikó, Vác (HU)

  

( 546 )

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

 bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01854

 ( 220 ) 2018.06.15.

 ( 731 )  Franklin Covey Co., Salt Lake City, Utah (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, dr. Borbás Máté ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) életrevaló

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01880

 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  CreaSmart Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 18 01967

 ( 220 ) 2018.06.26.

 ( 731 )  Csiszár Kornél 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Orsolya Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Hátizsák, hátitáska.

  22    Ponyvák szintetikus anyagokból; ponyvák, ponyvatetők, napellenzők.

  24    Hálózsákok; zsákok kifejezetten hálózsákok tárolására.

 ( 210 ) M 18 01991

 ( 220 ) 2018.06.28.

 ( 731 )  Teleki Mónika Éva 100%, Abaújlak (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Állandó szállásadás; állandó szálláshelyek nyújtása; állandó szállások bérbeadása és kölcsönzése;

szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; szálláshelyek nyújtása; szállások kiadásával foglalkozó ügynökségek

 [apartmanok]; szállások kiadásával foglalkozó irodák (ingatlantulajdonok).

 41    Táboroztatás; szabadidős táborok; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; nyári táborok
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[szórakoztatás és oktatás]; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; sportfoglalkozások szervezése

 nyári táborokhoz; szórakoztató tevékenységek szervezése nyári táborokhoz.

 43    Ideiglenes szállás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szállás foglalása

nyaralókban; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szállásadás; ideiglenes szállásadó

szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban;

ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek

számára; ideiglenes szállások; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban; ideiglenes

szállások biztosítása üdülési csereprogram-csomagok részeként; ideiglenes szállások foglalása az interneten

keresztül; ideiglenes szállásszervezés; szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállás biztosítása

szállodákban és motelekben; szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásadási

szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szállásbiztosítás nyaralók

számára; szállásbiztosítás találkozókhoz; szállásfoglalás; üdülési szállás biztosítása; üdülési szállásfoglalási

szolgáltatások; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; üdülési szálláshelyek biztosítása;

 vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].

 ( 210 ) M 18 01994

 ( 220 ) 2018.06.28.

 ( 731 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01995

 ( 220 ) 2018.06.28.

 ( 731 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02003

 ( 220 ) 2018.07.02.

 ( 731 )  Vállalkozói Unió Kommunikációs és Gazdaságkutató Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02026

 ( 220 ) 2018.07.04.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) PODAMIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények urológiai megbetegedések kezelésére.

A rovat 89 darab közlést tartalmaz.
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