
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  224.741

 ( 151 )  2018.06.14.

 ( 210 )  M 17 00294

 ( 220 )  2017.01.27.

 ( 732 )  Top Tommy Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lehoczky Dávid, Budapest

 ( 541 )  Top Tommy

 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, kivéve a divatcikkek,

 divatkiegészítők és optikai cikkek kiskereskedelme.

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

 ( 111 )  225.080

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03872

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  1. MCM Kft. 100%, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  "PETI" Ügyvédi Iroda, Kaposvár

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukor;cukorból készült tortadíszek; cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények

karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; cikória (pótkávé); ételízesítő (fűszer); fahéj (fűszer); fűszerek;

fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; glükóz étkezési használatra; ízesítőszerek; kakaó; kandiscukor; karamellák

(cukorkák); kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; keksz; kekszek; malátacukor, maltóz;

marcipán; méz; nádcukor szirup; pálmacukor; paprika, őrölt (ételízesítő); pótkávé; pudingok; tea; töltött

 cukorkák, fondan (cukrászáru); vanília (ízesítőszer); vanilin (vaníliapótló).

 ( 111 )  225.081

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 17 03873

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  1. MCM Kft. 100%, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  "PETI" Ügyvédi Iroda, Kaposvár
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( 546 )

 ( 511 )  30    Cukor;cukorból készült tortadíszek; cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények

karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; cikória (pótkávé); ételízesítő (fűszer); fahéj (fűszer); fűszerek;

fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; glükóz étkezési használatra; ízesítőszerek; kakaó; kandiscukor; karamellák

(cukorkák); kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; keksz; kekszek; malátacukor, maltóz;

marcipán; méz; nádcukor szirup; pálmacukor; paprika, őrölt (ételízesítő); pótkávé; pudingok; tea; töltött

 cukorkák, fondan (cukrászáru); vanília (ízesítőszer); vanilin (vaníliapótló).

 ( 111 )  225.336

 ( 151 )  2018.08.13.

 ( 210 )  M 17 03997

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  225.340

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 02600

 ( 220 )  2017.08.16.

 ( 732 )  Tóth Zoltán 100%, Fényeslitke (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; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 30    Lépesméz; méhkenyér; méhviasz (élelmiszerként és élelmiszeripari adalékanyag történő felhasználása);

(élelmezési célú) méhlárva és kifejlett méhegyed, méz, méhpempő, propolisz, méhviasz, méhlárva éskifejlett

méhegyed felhasználásával készült nyers, feldolgozatlan illetőleg feldolgozott élelmiszerek;édességek,
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rágógumik, táplálékkiegészítők; mézzel, propolisszal, méhpempővel, méhkenyérreltöltött és töltelék nélküli

 cukorkák; gumicukor, zselés cukor, méz, propolisz méhviasz felhasználásával.

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta.

 ( 111 )  225.341

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 02630

 ( 220 )  2017.08.21.

 ( 732 )  Tóth Csaba, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szabolcsi Ákos, Debrecen

 ( 541 )  Tóth Könyvkereskedés

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

 bútorok kivételével, könyvek, kézikönyvek, könyvecskék, brosúrák, nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

  41    Könyvkiadás; könyvkereskedés.

 ( 111 )  225.342

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 03162

 ( 220 )  2017.10.06.

 ( 732 )  Kokas Sándor, Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára; gyógyhatású kutyaeledel; táplálék

 kiegészítők; vitaminkészítmény.

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  31    Ehető rágnivalók állatok részére; kutyaeledelek (kekszfélék); táplálék házi kedvenceknek.

 ( 111 )  225.343

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 03168

 ( 220 )  2017.10.09.

 ( 732 )  Build-Press Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Magyar Építéstechnika

 ( 511 )   16    Folyóiratok; magazinok [időszaki lapok]; újságok.

 ( 111 )  225.344

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 03912

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Galambos László Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép

fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gazdasági

előrejelzések; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes

nyilvántartások kezelése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti könyvvizsgálat; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések

 ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási

alap szolgáltatások; gyűjtések szervezése; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari

projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi

információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőkekihelyezés, tőkeberuházás;

 vagyonkezelés.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes hálózatokhoz; internetes fórumok

biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; számítógép terminálok közötti összeköttetések;

távkonferencia szolgáltatások; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs

 szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; videokonferencia szolgáltatások.

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

lebonyolítása; coaching [tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; oktatás; on-line elérhető elektronikus

 publikációk, nem letölthetők szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 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 vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus

adattárolás; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás;

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén; kutatómotorok biztosítása az internethez; számítástechnikai

tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

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

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

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

szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások

[SaaS]; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; új termékek kutatása és

 fejlesztése mások számára; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  225.345

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 04028

 ( 220 )  2017.12.15.
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 ( 732 )  Váradi András, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; atlétatrikók; felsőruházat; hosszúnadrágok, izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó

zoknik: kesztyűk, legging nadrágok, cicanadrágok; pólók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; sapkák; trikók;

 zoknik.

 41    Szakmai képzés: sport- és kulturális tevékenységek; egészség klub szolgáltatások (egészség és fitnesz);

gyakorlati képzés (szemléltetés); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); fitnesz órák

vezetése; életmód tanácsadás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;; testnevelés; tornatanítás; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatás biztosítása;

 oktatási vizsgáztatás.

 43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 wellness bár kávézók.

 ( 111 )  225.346

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 04029

 ( 220 )  2017.12.15.

 ( 732 )  Szabó Ágnes, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvkötészeti cikkek.

 28    Agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek];

állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbocok szörfdeszkákhoz; atléták által

használt gyanták; babaágyak; babaházak; baba játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball kesztyűk; baseball

kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdasztal

mandinerek; biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok

[boxzsákok]; bowiing berendezések és gépezetek; büvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;

csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];

dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;

drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok

biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; férfi szuszpenzorok, altestvédők

[sportcikkek]; fitnesz gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók

repülőgépmodellekhez; golfkesztyük; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló,

mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító

szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok;

harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek; hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak;

hógömbök; hokiütök; hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok

képernyőihez kialakított védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelésekhorgászorsók; horgászzsinórok,

horgászdamilok; hótalpak; húrok, bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek

vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok; játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékkártyák; játéklabdák,

játszólabdák; játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játék robotok; játék

sárkányok; játékszerek; játéktermi videó játékgépek; joystickek, botkormányok videojátékokhoz; kaleidoszkópok;

kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelök [horgászfelszerelés]; kapásjelzők

[horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák műanyagból;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 17. szám, 2018.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2203



karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálás játékok; karikajátékok; kesztyűk [játékok

tartozékai]; kézi golfkocsik; kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok; konfetti;

korcsolyacipök rögzített korcsolyával; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett

táskák; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz;

léggömbök; légpisztolyok [játékok]; iepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek

[hegymászó felszerelés]; matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb,; kettészedhető babák];

mellkas expanderek [edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek yátékok];

merítöhálók horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek

szerencsejátékokhoz; orsók sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinké

[pachinko]; paddleboardok; paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez]

sportcikkek; parittyák, csúzlik [sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek; patkó játékok; patronok

durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták [édességgel, játékokkal töltött parti kellékek];

ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüssjátékok szundikendővel; poharak kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák

[játékok]; pumpák, kizárólag játéklabdák felfújásához; rajtgépek sporthoz; robbanókupakok yátékok]; rollerek;

rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők; sífelszerelésekhez és

szörfdeszkákhoz kialakított táskák; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek];

sítalp borítások; skiboardok, hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő

övek [sportcikkek]; súlyzókszánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók [játékszerek]; szeleptűk játéklabdák

felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok; szörfdeszkák;

táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök;

térdvédök [sportcikkek]; testedző berendezések; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok; triciklik

gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék

[játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok,

védőtömések [sportruházat részei]; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki

hinták, berendezések; videojátékok; vívófegyverek; vívókesztyük; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok

 szerencsejátékokhoz.

 41    Könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus kiadványszerkesztés;

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

nem letölthető; online, nem letölthető videók biztosítása; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;

előadóművészek szolgáltatásai; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások

(szórakoztatás vagy oktatás) karaoke szolgáltatások nyújtása; sportversenyek rendezése; táboroztatás; testnevelés;

 tornatanítás.

 ( 111 )  225.347

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 16 03506

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 732 )  Pán-Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  El-Nabulsyné Somszegi Beáta, Budapest

 ( 541 )  100% fitness

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítők emberek számára; protein étrendkiegészítő; vitaminkészítmények.

  28    Fitnesz gépek, beltéri fitnesz készülék.

  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  225.356

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 18 00417

 ( 220 )  2018.02.12.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 17. szám, 2018.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2204



 ( 541 )  GEDEON RICHTER

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 41    Nevelés, szakmai képzés, konferenciák, szimpóziumok, kongresszusok, dijátadó ünnepségek szervezése és

 lebonyolítása, továbbá ezek hagyományos és elektronikus úton történő bemutatása.

 ( 111 )  225.357

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 03081

 ( 220 )  2017.10.02.

 ( 732 )  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Büntetés-végrehajtással kapcsolatos coaching [tréning]; büntetés-végrehajtási szervezet létesítményeiben és

azokon kívül nyújtott egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; büntetés-végrehajtási szervezet által

nyújtott elektronikus kiadványszerkesztés; büntetés-végrehajtási szervezet által elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; büntetés-végrehajtással kapcsolatos eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; büntetés-végrehajtás létesítményeiben filmgyártás; büntetés-végrehajtás keretén belül nyújtott

filmszínházi előadások, filmbemutatók; büntetés-végrehajtás keretén belül nyújtott hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; büntetés-végrehajtással kapcsolatos konferenciák szervezése és lebonyolítása;

büntetés-végrehajtással kapcsolatos kongresszusok szervezése és lebonyolítása; büntetés-végrehajtással

kapcsolatos könyvkiadás; büntetés-végrehajtás keretén belül nyújtott múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; büntetés-végrehajtási szervezet által sportlétesítmények üzemeltetése; büntetés-végrehajtási szervezet

által sportpályák bérbeadása; büntetés-végrehajtási szervezet által szabadidős létesítmények üzemeltetése;

büntetés-végrehajtási szervezet által szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; büntetés-végrehajtás

keretén belül színházi produkciók; büntetés-végrehajtás keretén belül szórakoztatási szolgáltatások;

 büntetés-végrehajtási szervezet által szervezett táboroztatás; büntetés-végrehajtás keretén belül zenei produkciók.

 44    Büntetés-végrehajtási szervezet által nyújtott fizioterápia, fizikoterápia; büntetés-végrehajtás keretén belül

 gazdálkodás (állatok).

  45    Jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közbenjárás; őrző-védő szolgáltatások.

 ( 111 )  225.358

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 18 00407

 ( 220 )  2018.02.09.

 ( 732 )  Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.359

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 18 00293

 ( 220 )  2018.01.30.

 ( 732 )  Szénafüvek Családi Manufaktúra Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  H. Szabó Orsolya, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógypárnák, gyógynövényt tartalmazó párnák, sót tartalmaz párnák.

  20    Párnák, díszpárnák.

  22    Fürdőzsákok.

 ( 111 )  225.360

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 18 00180

 ( 220 )  2018.01.22.

 ( 732 )  The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, Kalifornia (US)

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

 ( 541 )  SMART GUMMY

 ( 511 )   29    Gyümölcs-alapú snackek; növényi alapú snackek.

  30    Gumicukrok; gumicukor-snackek.

 ( 111 )  225.361

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 18 00063

 ( 220 )  2018.01.09.

 ( 732 )  dr. Patkós József, Gyömrő (HU)

 ( 541 )  DR. PATKÓS GYÓGYESSZENCIA

 ( 511 )  5    Gyógynövény-kivonatok.

  33    Alkoholtartalmú italok, pálinkák, alkoholos párlatok, alkoholos esszenciák.

 ( 111 )  225.362

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 18 00062

 ( 220 )  2018.01.10.

 ( 732 )  Prikkel Antal, Szentkirály (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Sport- és kulturális tevékenységek, sport versenyek rendezése, sport tevékenységek szervezése.

  35    Ruházati termékek, sport ruházat.

  41    Sport felszerelések, sport ruházati termékek kis és nagy kereskedelmi szolgáltatásai.
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 ( 111 )  225.363

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 18 00060

 ( 220 )  2018.01.10.

 ( 732 )  Mérföldkő Közlekedési Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  KRIVIK Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 )  VELOCLASS

 ( 511 )  9    Forgalom monitorozására szolgáló műszerek; forgalomérzékelő műszerek.

 ( 111 )  225.364

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 04100

 ( 220 )  2017.12.19.

 ( 732 )  Kenton Oliver Smith, Ulvenhout (NL)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  225.365

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 04099

 ( 220 )  2017.12.19.

 ( 732 )  Hutter+Schrantz Hungária Kft., Hatvan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémtermékek, rozsdamentes acél termékek, hegesztett rácsok, hullámrácsok, sziták, osztályozó rosták,

műanyagrosták, hárfarosták, körsziták, rosta tartozékok, perforált lemezek, expandált lemezek, kerítéselemek,

laborsziták, szűrőkorongok, szűrőgyertyák, építészeti dróthálók, műszaki drótszövetek, hőálló kosarak, fém

 szállítószalagok.

 ( 111 )  225.366

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 04098

 ( 220 )  2017.12.19.

 ( 732 )  Business Media Services LLC., Arvada, Colorado (US)

 ( 740 )  Pongrácz és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  "BBJ"

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton, piaci tanulmányok, reklámozás, sajtófigyelés, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti
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 információk, üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek

és folyóiratok on-line kiadása, fotóriportok készítése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, riporteri

szolgáltatások, szövegek kiadása, (nem reklámcélú -) , szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel

 kapcsolatban, tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.

 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); honlap dizájn tanácsadás, web oldalak alkotása és fenntartása

 mások számára, számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül.

 ( 111 )  225.367

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 04096

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  SANIMIX Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bojinka Miklós, Budapest

 ( 541 )  SANIMIX

 ( 511 )   10    Higiéniai mosdók, mosdókagylók; masszázsberendezések; medencék gyógyászati használatra.

 11    Bidék; csapok; csapok [vízcsapok] csövekhez; csepegtetők [öntözéstechnikai szerelvények];

díszszökőkutak; egészségügyi készülékek és berendezések; elektromos fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak;

fürdőkádak; fürdőkádak; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték szerelvények;

fűtőberendezések; fűtőberendezések; gőzfejlesztő berendezések; hidromasszázs fürdőberendezések;

hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; ivóvízszűrők; kádak ülőfürdőkhöz; keverő csaptelepek

vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba; LED-diódás világító berendezések; mobil vécék;

mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók; napkollektorok [fűtés]; piszoárok [szaniter

berendezések]; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez;

spa kádak, hidromasszázs kádak; szárítókészülékek és berendezések; szauna berendezések; szellőző

[légkondicionáló] berendezések; toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; törökfürdőkhöz hordozható

kabinok; vécékagylók; vécéülőkék; világító berendezések és készülékek; vízellátó berendezések; víztisztító

berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez

[szaniterberendezésekhez]; vízsterilizáló berendezések; vízszűrő berendezések; WC-vízöblítő tartályok;

 zuhanyok.

 20    Árubemutató állványok; bútorszerelvények, nem fémből; ezüstözött üveg [tükrök]; kerti bútorok; kézi

tükrök [piperetükrök]; műanyag lefolyók [szelepek]; tükörcsempék; tükrök (ezüstözött üveg); vízvezeték szelepek

 műanyagból.

 ( 111 )  225.368

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 03749

 ( 220 )  2017.11.20.

 ( 732 )  SOLE-MIZO Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Neked is jut belőle!

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 111 )  225.369

 ( 151 )  2018.08.14.
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 ( 210 )  M 17 02359

 ( 220 )  2017.07.24.

 ( 732 )  Munkahuszár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pákozd (HU)

 ( 740 )  Dr. Polgár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (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).

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

 áru).

 ( 111 )  225.370

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 04101

 ( 220 )  2017.12.21.

 ( 732 )  Lumenet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lumenet - A prémium világítástechnikai webáruház.

 ( 511 ) 9    Elektronikus előtétek LED-lámpákhoz és lámpatestekhez; fénykibocsátó diódák [LED]; fényerő-szabályozók,

 elektromos; fénytompítók, fényerő szabályozók.

 11    Fénykibocsátó diódás [LED-es] világítóberendezések; kerti, kültéri LED lámpák; láng nélküli fénykibocsátó

diódás [LED-es] gyertyák; LED-csíkok; LED-diódás világító berendezések; LED-es biztonsági lámpák; LED-es

hangulatvilágítás; LED-es lámpatestek, fényforrások; LED-es világítóegységek világító jelzőtáblákhoz; LED-es

világítóeszközök; LED-es világítószerelvények; LEd-es villanófények; LED gyertyák; LED-izzók; víz alatti LED

 lámpák.

 35    Vásárlási megrendelések ügyintézése; reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése a fényforrások

 értékesítéséhez kapcsolódóan.; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  225.371

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 04097

 ( 220 )  2017.12.19.

 ( 732 )  Colorlite Fejlesztő, Gyártó és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.372

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 04094

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Venyige István, Sülysáp (HU)

 ( 740 )  dr. Bényi László, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.373

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 04088

 ( 220 )  2017.12.19.

 ( 732 )  Benkovics Péter 100%, Budakeszi (HU)

 ( 541 )  pocaklakó terhesvitamin

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
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 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; fertőtlenítőszerek.

  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 ( 111 )  225.374

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 17 03080

 ( 220 )  2017.10.02.

 ( 732 )  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Büntetés-végrehajtással kapcsolatos coaching [tréning]; büntetés-végrehajtási szervezet létesítményeiben és

azokon kívül nyújtott egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; büntetés-végrehajtási szervezet által

nyújtott elektronikus kiadványszerkesztés; büntetés-végrehajtási szervezet által elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; büntetés-végrehajtással kapcsolatos eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; büntetés-végrehajtás létesítményeiben filmgyártás; büntetés-végrehajtás keretén belül nyújtott

filmszínházi előadások, filmbemutatók; büntetés-végrehajtás keretén belül nyújtott hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; büntetés-végrehajtással kapcsolatos konferenciák szervezése és lebonyolítása;

büntetés-végrehajtással kapcsolatos kongresszusok szervezése és lebonyolítása; büntetés-végrehajtással

kapcsolatos könyvkiadás; büntetés-végrehajtás keretén belül nyújtott múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; büntetés-végrehajtási szervezet által sportlétesítmények üzemeltetése; büntetés-végrehajtási szervezet

által sportpályák bérbeadása; büntetés-végrehajtási szervezet által szabadidős létesítmények üzemeltetése;

büntetés-végrehajtási szervezet által szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; büntetés-végrehajtás

keretén belül színházi produkciók; büntetés-végrehajtás keretén belül szórakoztatási szolgáltatások;

 büntetés-végrehajtási szervezet által szervezett táboroztatás; büntetés-végrehajtás keretén belül zenei produkciók.

 44    Büntetés-végrehajtási szervezet által nyújtott fizioterápia, fizikoterápia; büntetés-végrehajtás keretén belül

 gazdálkodás (állatok).

  45    Jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közbenjárás; őrző-védő szolgáltatások.

 ( 111 )  225.375

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 18 00056

 ( 220 )  2018.01.09.

 ( 732 )  Nemzeti Versenysport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.376

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 18 00061
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 ( 220 )  2018.01.09.

 ( 732 )  Magyar Írószövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Magyar Széppróza Napja

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

reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós

reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzés

kommunikációs médiában; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szponzorok felkutatása;

 televíziós reklámozás.

 41    Előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

szórakoztatás;alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; filmek feliratozása; fényképészet; fogadások

tervezése [szórakoztatás]; hangstúdiók szolgáltatásai; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása könyvkiadás;

tolmács szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és televízióprogramok

készítése; riporteri szolgáltatások show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók

szolgáltatásai]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; nem reklámcélú szövegek

publikálása; televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése

[oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; zene összeállítása; zenei

 produkciók.

 ( 111 )  225.377

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 18 00065

 ( 220 )  2018.01.10.

 ( 732 )  dr. Lantos Judit 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.378

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 18 00070

 ( 220 )  2018.01.11.

 ( 732 )  Dark Tactical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek.

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

 ostorok, hámok és lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  225.379

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 18 00074

 ( 220 )  2018.01.11.

 ( 732 )  PRIMAENERGIA ZRT., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  225.380

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 18 00534

 ( 220 )  2018.02.20.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WILD

 ( 511 )  34    Cigaretták; dohány, nyers vagy feldolgozott; dohánytermékek; dohánypótlók (nem orvosi célokra);

szivarok, szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek; cigarettapapír, cigarettacsövek, cigaretta szűrők;

zsebben hordható cigarettasodró; kézi készülékek a dohány papírcsövekbe töltéséhez; elektronikus cigaretták;

 folyadékok elektronikus cigarettákhoz; hevítésre szánt dohánytermékek.

 ( 111 )  225.381

 ( 151 )  2018.08.14.

 ( 210 )  M 18 00187

 ( 220 )  2017.09.15.

 ( 732 )  Secret Escapes Limited, London (GB)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TRAVELIST

 ( 511 )  39    Szállítás; utazásszervezés, kirándulásszervezés; utazási iroda; helyfoglalás utazással kapcsolatban;

városnézés (idegenforgalom); olcsó árú utazási szolgáltatások; járművek kölcsönzése és bérbeadása; helyfoglalás;

 összes fent említett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó szolgálat.

 41    Jegyfoglalások showműsorokra, sport-, kulturális zenei és színházi rendezvényekre és minden egyéb

szórakoztató rendezvényre; szórakoztató tevékenységek; pihenési szolgáltatások; sporttevékenységek; kulturális
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tevékenységek; egészségmegőrző és fitneszklub létesítmények; fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatos

 tájékoztatás és tanácsadás.

 43    Ideiglenes szállás, ideértve szállodai és panzió (ágy és reggeli) szolgáltatások; szállásfoglalás; turistaházak,

üdülők; nyaraló szálláshelyek és üdülők; szállást adó tengeri körutazásos nyaralások; szafari nyaralás alatti

szállások; szállás alacsony árú hotelekben; szállodai és nyaralási szálláshelyekre vonatkozó előjegyzési és

 foglalási szolgáltatások; fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

 44    Ideiglenes szállás, ideértve szállodai és panzió (ágy és reggeli) szolgáltatások; szállásfoglalás; turistaházak,

üdülők; nyaraló szálláshelyek és üdülők; szállást adó tengeri körutazásos nyaralások; szafari nyaralás alatti

szállások; szállás alacsony árú hotelekben; szállodai és nyaralási szálláshelyekre vonatkozó előjegyzési és

 foglalási szolgáltatások; Fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

 ( 111 )  225.396

 ( 151 )  2018.08.16.

 ( 210 )  M 18 00011

 ( 220 )  2018.01.02.

 ( 732 )  YINLONG ENERGY CO., LTD., Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong (CN)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Távolsági autóbuszok; autók; gépkocsik; autómobilok; lakóautók; kempingautók; elektromos járművek;

 jármű karosszériák; tehergépkocsik, teherautók, kamionok.

 ( 111 )  225.397

 ( 151 )  2018.08.16.

 ( 210 )  M 18 00012

 ( 220 )  2018.01.03.

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Nagykereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Péksütemények és cukrászsütemények, péksütemény keverék(ek), sütemény por, kenyér keverék,

 rozskenyér keverék, rozskenyér.

 ( 111 )  225.398

 ( 151 )  2018.08.16.

 ( 210 )  M 18 00015

 ( 220 )  2018.01.04.

 ( 732 )  Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO), municipio Cerro, provincia La Habana (CU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány, beleértve szivarok, cigaretták, szivarkák, vágott pipadohány; dohányzási cikkek, beleértve

 hamutartók, szivargyújtók, gyufásdobozok; szivardobozok; gyufák.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 17. szám, 2018.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2214



 ( 111 )  225.399

 ( 151 )  2018.08.16.

 ( 210 )  M 18 00117

 ( 220 )  2018.01.16.

 ( 732 )  Adcomnet Kft., Sárvár (HU)

 ( 740 )  dr. Váry Zalán, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.400

 ( 151 )  2018.08.16.

 ( 210 )  M 18 00119

 ( 220 )  2018.01.16.

 ( 732 )  Osztafin Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Weisz Norbert, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai fodrászkészítmények.

 44    Borbélyüzletek; borbély szolgáltatások; borbélyüzletek szolgáltatásai; fodrászat, fodrász szalonok; fodrász

szolgáltatás fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok szolgáltatásai gyermekeknek; fodrászszalonok

 szolgáltatásai férfiaknak.

 ( 111 )  225.402

 ( 151 )  2018.08.16.

 ( 210 )  M 18 00124

 ( 220 )  2018.01.16.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (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
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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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.403

 ( 151 )  2018.08.16.

 ( 210 )  M 18 00130

 ( 220 )  2018.01.16.

 ( 732 )  Reider Péter Csaba, Szarvas (HU)

 Korcsok Gábor, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 )  Klimatipp.hu

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

 ( 111 )  225.404

 ( 151 )  2018.08.16.

 ( 210 )  M 18 00226

 ( 220 )  2018.01.25.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  225.405

 ( 151 )  2018.08.16.

 ( 210 )  M 18 00229

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Vinkó Ágnes, Budapest (HU)

 ( 541 )  AZ INSPIRÁCIÓ VÁROSA

 ( 511 )   35    Reklám szolgáltatások, hirdetési szolgáltatások, internetes reklám és hirdetési szolgáltatások.

  41    Kulturális tevékenységek, rendezvények szervezése.

 ( 111 )  225.406

 ( 151 )  2018.08.16.

 ( 210 )  M 18 00232

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Pálfi-Gyurkó Éva, Budapest (HU)

 ( 541 )  LUCKY VAMPIRE GANG

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

 ( 111 )  225.407

 ( 151 )  2018.08.16.

 ( 210 )  M 18 00233

 ( 220 )  2018.01.23.

 ( 732 )  Gastland Flight Catering Kereskedelmi Kft., Újlengyel (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   30    Fagyasztott, szárított ételek.

 ( 111 )  225.408

 ( 151 )  2018.08.16.

 ( 210 )  M 18 00235

 ( 220 )  2018.01.24.

 ( 732 )  Pálfi-Gyurkó Éva, Budapest (HU)

 ( 541 )  B2W MARKETING

 ( 511 )   16    Marketinggel kapcsolatos tanítási és oktatási anyagok.

  35    Reklámozás, marketing szolgáltatások.

  41    Marketinggel kapcsolatos képzések, rendezvények.

 42    Marketinggel kapcsolatos tervezői, kutatói, elemző tevékenységek, szoftver tervezés és fejlesztés, marketing

 társadalomtudomány szolgáltatások.

 ( 111 )  225.411

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03623

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  Gránit Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hatala Emese, Budapest

 ( 541 )  Gránit Bank-Digitális privát bankolás

 ( 511 ) 9    Bankjegykiadó autómaták (ATM); számítógépes terminálok banki célokra; számítógépes kommunikációs

 szoftverek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.412

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03728

 ( 220 )  2017.11.20.

 ( 732 )  Festék Bázis Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, lakkok, kencék, rozsdagátlók, alapozó primerek; fakonzerváló szerek; festőanyagok;

 bevonóanyagok festékekhez; fafestékek; hígítók; színező anyagok; lazúr festékek.

  17    Szigetelőfestékek, tömítő anyagok, szigetelőanyagok, szigetelőszalagok.

 35    Építőipari és festékipari termékek kereskedelmi ügyletei; termék bemutatók és kiállítások szervezése és

 lebonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek.

 ( 111 )  225.413

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03721

 ( 220 )  2017.11.17.

 ( 732 )  SoupY.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Pály (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt, Budapest
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 ( 541 )  Soupy.hu

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

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

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

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  225.414

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03620

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  Szántó Csaba 45%, Dunakeszi (HU)

 Szántó Emil 55%, Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TARCALLIER

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

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

  33    Bor; gyümölcs tartalmú alkoholos italok; emésztést elősegítő italok

 ( 111 )  225.415

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03619

 ( 220 )  2017.11.08.

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

 Szántó Csaba 45%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CASTLE TARCALLIER

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

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

  33    Bor; gyümölcs tartalmú alkoholos italok; emésztést elősegítő italok

 ( 111 )  225.416

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03337

 ( 220 )  2017.10.23.

 ( 732 )  Portami Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pignotti Danilo, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 111 )  225.417

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03335
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 ( 220 )  2017.10.23.

 ( 732 )  Epacta Bt. 100%, Pécs (HU)

 ( 740 )  Pál Szilárd, Pécs

 ( 541 )  Életszövő

 ( 511 )  16    Éves naptár; határidőnaplók, előjegyzési naptárak; naplók, naptárak; naptárak; asztali naptárak; bőrkötésű

naptárak, naplók; naptárak letéphető lapokkal; nyomtatott naptárak; tervezők, naptárak [nyomtatványok]; adventi

naptárak; állványok, tartók asztali naptárakhoz; előjegyzési naptárak; borítók naptárakhoz; asztali

könyöklő-naptárak; fali tervező naptárak; naptárlapok; naptár-állványok; határidőnaplók [nyomdaipari termékek].

  41    Naptárak kiadása; online kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások.

 ( 111 )  225.418

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 02052

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  3D Invest Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Cserjesi Gábor, Szombathely

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák; 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.419

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 02567

 ( 220 )  2017.08.11.

 ( 732 )  Újgép-Kő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bükkzsérc (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások

kötése harmadik fél számára; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

 piackutatás.

  37    Gépek üzembe helyezése és javítása.

 ( 111 )  225.420

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03730

 ( 220 )  2017.11.17.

 ( 732 )  Bodrogi Bau Kft. 100%, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth László, Hódmezővásárhely

 ( 541 )  Isoland

 ( 511 ) 1    Építőiparban használt ragasztóanyagok; ipari ragasztók építkezéshez, építéshez; ragasztók szigetelő táblák
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rögzítésére; vízbázisú ragasztók ipari felhasználásra; szintetikus eredetű ragasztóanyagok ipari használatra;

 szerkezeti ragasztók épületekhez, építéshez; ragasztó habarcs; ragasztótapasz.

 2    Festékek és lemosók; homlokzatfestékek; mélyalapozók.

 6    Indítósín fémből; hálós élvédő fémből.

 17    Előre megformált szigetelő elemek; épületszigetelésként használt habfóliák, hablapok; épületek védelmére

használt szigetelések; építőipari szigetelőhabok; hőálló szigetelő anyagok; időjárásvédő szigetelőanyagok; ipari

burkolatok épületszigeteléshez; kis sűrűségű poliuretán hab szigeteléshez; polisztirol panelek szigetelési célokra;

poliuretán hab szigetelési célokra; poliuretán hab tömbökben szigeteléshez; poliuretán habból készült

szigetelőanyagok; ragasztók szigeteléshez; szigetelés építkezési célokra; szigetelő anyagból készült lapok

gyártásban való felhasználásra; szigetelőanyagok; szigetelő vakolat; üvegszálas hálók, szövetek szigetelési

célokra; üvegszálak épületszigetelések gyártásához; tetőszigetelő anyagok; szigetelőanyagok építőipari

felhasználásra; üvegszövet háló; vékonyvakolat; üvegszálból készült szövetek szigetelésre; eps szigetelő lemezek

 ragasztva.

  20    Rögzítő dűbelek (tiplik), nem fémből; dűbelek (nem fémből).

 ( 111 )  225.421

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03732

 ( 220 )  2017.11.17.

 ( 732 )  Mészáros Borház Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  GRAND ANTIQUA

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  225.422

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03846

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  Petényi Zoltán Vilmos, Tata (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI, Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Life Joy Water

 ( 511 )   32    Vizek [italok]; ízesített vizek; tápanyaggal dúsított víz; vízalapú funkcionális italok.

 ( 111 )  225.423

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03847

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  PM Design Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; dezodorok és izzadásgátlók; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra;

fürdőkészítmények; hajápoló készítmények; henna [kozmetikai festék]; kozmetikai cikkek; kozmetikai vatta;

körömdíszítő matricák; műszempillák; nem gyógyhatású kenőcsök, balzsamok; olajok kozmetikai célokra;

parfümök és illatszerek; ragasztószerek kozmetikai használatra; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító termékek;

 szappanok és gélek; tisztítókészítmények kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai célokra.
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 ( 111 )  225.424

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03850

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 ) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tejtermékek, tejföl és tejfölpótlók.

 ( 111 )  225.425

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03851

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 ) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tejtermékek, tejföl és tejfölpótlók.

 ( 111 )  225.426

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03852

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 ) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó terjtermékek, tejföl és tejfölpótlók.

 ( 111 )  225.427

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 18 00745

 ( 220 )  2018.03.08.

 ( 732 )  KOMTRAVEL Kft. 100%, Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Becker Tibor, Tatabánya

 ( 541 )  KOMTRAVEL

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  225.428

 ( 151 )  2018.08.17.

 ( 210 )  M 17 03438

 ( 220 )  2017.10.25.

 ( 732 )  AMT Hungary Kft., Acsa (HU)

 ( 541 )  Viking Alumínium Kerti Bútor

 ( 511 )  6    Bútorszerelvények fémből.

  20    Fémbútorok.

 ( 111 )  225.436

 ( 151 )  2018.08.28.

 ( 210 )  M 18 01052

 ( 220 )  2018.04.05.

 ( 732 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; növényi hatóanyagokat tartalmazó kozmetikai készítmények; kéz- és lábápoló

készítmények; testápolók; arctisztítók; szappanok; tonikok kozmetikai használatra; radírok és hámlasztók;

bőrápoló olajok; szépségápoló szérumok; kozmetikai pakolások; masszázskészítmények; kozmetikai zselék és

krémzselék; arcápoló krémek; hidratálók; szemkörnyék ápolók; szemránckrémek; korrektorok; embereknek szánt

 dezodorok.

  41    Tanfolyamok szervezése és vezetése, szemináriumok rendezése és vezetése; gyakorlati képzés és oktatás.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; kozmetikai kutatás és szolgáltatások, szépségápolási-,
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testápolási- és kozmetikai tanácsadás, életmódra vonatkozó tanácsadás ideértve az egészséges táplálkozásra

vonatkozó tanácsadást is, szépségápolás, különösen szépségszalonok, napozószalonok,kozmetikák,

 fodrászszalonok.

 ( 111 )  225.447

 ( 151 )  2018.08.28.

 ( 210 )  M 17 03898

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  Hurubás István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, kávéházi szolgáltatások.

 ( 111 )  225.448

 ( 151 )  2018.08.28.

 ( 210 )  M 17 03780

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  IVANDA DENT Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Fogászati szolgáltatások; fogászati tanácsadás; fogfehérítési szolgáltatások; foghigiénikus szolgáltatásai;

fogszabályozási szolgáltatások; fogászasszisztensi szolgáltatás; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászattal

kapcsolatos tájékoztatás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás;

 kozmetikai fogászat.

 ( 111 )  225.449

 ( 151 )  2018.08.28.

 ( 210 )  M 17 03673

 ( 220 )  2017.11.14.

 ( 732 )  Snétberger Ferenc, Berlin (DE)

 ( 740 )  dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Snétberger

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  36    Oktatási ösztöndíjak nyújtása.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.450

 ( 151 )  2018.08.28.

 ( 210 )  M 17 03564
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 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  225.451

 ( 151 )  2018.08.28.

 ( 210 )  M 17 03131

 ( 220 )  2017.10.03.

 ( 732 )  Magyar Sárkányhajó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál, Budapest

  

( 546 )

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

szereplő valamennyi áru); továbbá: sárkányhajó, sárkányhajó evezőlapát, sárkányhajó kormánylapát,

 sárkányhajó-fej, sárkányhajó farok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. (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); továbbá sárkányhajó verseny, sárkányhajó szabadidős program,

 sárkányhajó sport tevékenység.

 ( 111 )  225.452

 ( 151 )  2018.08.28.

 ( 210 )  M 17 03018

 ( 220 )  2017.09.25.

 ( 732 )  AGROVIR Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Tata (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AgroVIR

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.453

 ( 151 )  2018.08.28.

 ( 210 )  M 17 03901

 ( 220 )  2017.12.05.

 ( 732 )  L.V. Technik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Lajosmizse (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 541 )  Spanitex

 ( 511 )  6    Kábelek, huzalok és láncok, fémből; láncos feszítők fémből; fém rögzítőeszközök.

 22    Párnázó anyagok rakományok stabilizálására, nem gumiból vagy műanyagból; rakomány rögzítéséhez

használt párnázó anyagok, nem gumiból vagy műanyagból; hálók; kereskedelmi hálók; hálók [nem fémből és

nem azbesztből]; hevederek és pántok; nem fém hevederpántok teheráruk kezelésére; nem fém hevederek vagy

lekötöző pántok; kötélből vagy szövetből készült nagy teherbírású hevederek; rögzítő eszközzel felszerelt

textilszálas hevederek áruk rögzítésére; kötöző, rögzítő zsinórok járművekhez; nem fém kötözők, rögzítőkötelek;

 rakományrögzítő eszközök; rakományrögzítő hevederek.

 35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; haszongépjármű-alkatrészek kis- és nagykereskedelmi

 forgalmazása; rakományrögzítési termékek kis- és nagykereskedelmi forgalmazása.

 ( 111 )  225.454

 ( 151 )  2018.08.28.

 ( 210 )  M 17 04013

 ( 220 )  2017.12.14.

 ( 732 )  Hankook Tire Co., Ltd, Seoul (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Aqua Pine

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 111 )  225.455

 ( 151 )  2018.08.28.

 ( 210 )  M 17 03126

 ( 220 )  2017.10.03.

 ( 732 )  Magyar Sárkányhajó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál, Budapest

  

( 546 )

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

szereplő valamennyi áru); továbbá: sárkányhajó, sárkányhajó evezőlapát, sárkányhajó kormánylapát,

 sárkányhajó-fej, sárkányhajó farok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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); továbbá sárkányhajó verseny, sárkányhajó szabadidős program,

 sárkányhajó sport tevékenység.
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 ( 111 )  225.456

 ( 151 )  2018.08.28.

 ( 210 )  M 17 03127

 ( 220 )  2017.10.03.

 ( 732 )  Magyar Sárkányhajó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál, Budapest

  

( 546 )

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

szereplő valamennyi áru); továbbá: sárkányhajó, sárkányhajó evezőlapát, sárkányhajó kormánylapát,

 sárkányhajó-fej, sárkányhajó farok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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); továbbá sárkányhajó verseny, sárkányhajó szabadidős program,

 sárkányhajó sport tevékenység.

 ( 111 )  225.457

 ( 151 )  2018.08.28.

 ( 210 )  M 17 03671

 ( 220 )  2017.11.13.

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

 ( 740 )  Dr. Vajthó Ádám, Győr

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  225.458

 ( 151 )  2018.08.28.

 ( 210 )  M 17 03794

 ( 220 )  2017.11.24.

 ( 732 )  Orbán Péter, Érd (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játék-eszközök, testnevelési és sport cikkek.

 35    Állásközvetítés, munkaerő toborzás, HR tanácsadás, üzletvezetési tanácsadás, kiállítások és vásárok

 szervezése.

  39    Utazások szervezése, utaskísérés.

 41    Mentorálás, oktatás, nevelés, szakmai képzés, betanítás, szabadidős klub-szolgáltatás, pályaválasztási
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 tanácsadás, sport és kulturális tevékenységek, szórakoztatási szolgáltatások.

  43    Vendéglátás, ideiglenes szállásadás, üdülőtábori szolgáltatás.

 44    Tanácsadás fogyatékkal élők számára, szociális otthonok, otthonok fogyatékkal élők számára,

 mentálhigiénés tanácsadás, életmód tanácsadás, csoport-terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  225.459

 ( 151 )  2018.08.28.

 ( 210 )  M 17 01337

 ( 220 )  2017.04.24.

 ( 732 )  Lédl-Balog Brigitta, Budapest (HU)

 ( 541 )  Fashionqueen

 ( 511 )   25    Ruházati termék.

  35    Ruházati termékek forgalmazása.

A rovat 82 darab közlést tartalmaz. 
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