
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 00033

 ( 220 ) 2018.01.08.

 ( 731 )  Varga András László, Budapest (HU)

 ( 541 ) KÁRPÁT-MEDENCEI VITÉZI REND

 ( 511 )   41    Nevelés; kulturális tevékenység.

  42    Tudományos és kutatói tevékenység, kutató szolgáltatások.

 45    Mentorálás (szellemi); polgári védelmi szolgáltatások; sírhelyek, vagy kripták biztosítása; találkozók

szervezése gyászoló családok számára az elhunyt hozzátartozóra emlékezés céljából; támogatás gyász esetén;

 temetési ceremóniák levezetése.

 ( 210 ) M 18 00558

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  Szkaliczki és Társai Műanyagfeldolgozó Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Gyenge Éva, Orosháza

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Vákuum- és hőformázással, hőre lágyuló műanyagból készülő tároló és csomagoló eszközök, logisztikai

 tálcák, gépburkolati elemek, elválasztó elemek.

  42    Ipari formatervezés.

 ( 210 ) M 18 00709

 ( 220 ) 2018.03.07.

 ( 731 )  SZSZBMFÜ Nonprofit Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) Középkori templomok útja

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

 ( 210 ) M 18 00980

 ( 220 ) 2018.03.27.

 ( 731 )  Hotel Egerszalók Turisztikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci tanulmányok;

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 20. szám, 2018.10.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2509



nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti

tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; szponzorok

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

értékelések; üzleti Információk; üzleti ínformációk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

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

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

 számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

[tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; golflétesítmények

üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző

szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

 vidámparkok.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz

[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 01117

 ( 220 ) 2018.04.10.

 ( 731 )  Mohácsi Andrea 50%, Szolnok (HU)

 BRANDATTI Vezetőképző Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 50%, Szolnok (HU)

 ( 541 ) PszichoStyling

 ( 511 ) 9    Audio felvételek; audiovizuális felvételek; elektronikus folyóiratok; elektronikus könyvek; felvételek

[hangfelvételek]; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; hangoskönyvek; internetről elektronikus formában

letöltött heti kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális könyvek; képzési kézikönyvek számítógépes

programok formájában; letölthető elektronikus brosúrák; letölthető elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus

jelentések; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok magazinok

formájában; letölthető elektronikus könyvek; letölthető filmek; letölthető hangfelvételek; letölthető képfájlok;

letölthető kiadványok, publikációk; letölthető nyomtatható tervezőnaptárak és határidőnaptárak; letölthető

podcast-ok; letölthető tanfolyami anyagok; multi-média felvételek; podcastok; rögzített videók; számítógépes

 hordozókon rögzített elektronikus kiadványok; videofelvételek; videofilmek.

 16    Levelező tanfolyamok nyomtatott anyagai; nyomtatott táblázatok; nyomtatott útmutatók oktatási

tevékenységekhez; oktatási kézikönyvek; oktató anyagok [kézikönyvek]; oktató kézikönyvek; tanítási és oktatási

anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; bőrkötésű naptárak, naplók; flyerek, röpcédulák; folyóiratok;

határidőnaplók; határidőnaplók, előjegyzési naptárak; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; hirdetési

kiadványok; hirdetőtáblák kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírek,

közlemények [nyomtatott anyagok]; hírlevelek; jegyek; jegyzetfüzet tartók; jegyzetfüzetek, kézírásos naplók;

jelentések, beszámolók; kézikönyvek oktatási célokra; könyvek; magazin borítók; magazin mellékletek
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újságokhoz; magazinok, revük [időszaki lapok]; motivációs kártyák; napi tervezőnaptárak; napilapok; naplók,

jegyzőkönyvek; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott brossúrák; nyomtatott diplomák; nyomtatott

előadások; nyomtatott emblémák; nyomtatott emblémák [lehúzóképek]; nyomtatott folyóiratok, magazinok;

nyomtatott információs kártyák; nyomtatott információs mappák; nyomtatott jelentések, beszámolók,

jegyzőkönyvek; nyomtatott kézikönyvek; nyomtatott kérdőívek; nyomtatott kutatási beszámolók; nyomtatott

naptárak; nyomtatott oklevelek; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott

publikációk; nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott röplapok; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések;

nyomtatott szórólapok; nyomtatott tájékoztató lapok; nyomtatott tananyagok; nyomtatott tantervek; oktató jellegű

kiadványok; oktatókártyák; oktató kártyák; papír bemutatótáblák, reklámtáblák; papírból készült nyomtatott

reklámtáblák; papírból készült poszterek; papírból készült reklámtáblák; programfüzetek; prospektusok;

reklámbrosúrák; rendszeresen megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok;

reklámkiadványok; reklámplakátok; számítógépes magazinok; számítógépes kézikönyvek, útmutatók; személyi

szervezők, határidőnaplók; színezőkönyvek felnőtteknek; szórólapok; tájékoztató lapok; tájékoztató levelek;

 tanulmányi útmutatók; tervezők, naptárak [nyomtatványok]; újságok.

 35    Marketing menedzsment tanácsadás; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

marketing konzultációs szolgáltatások; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing

menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing tanácsadás; marketing-tanácsadás

és -szolgáltatások; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketinggel kapcsolatos

szakmai konzultáció; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti

tanácsadás; marketingtanácsadás a közösségi média területén; promóciós tevékenységekhez kapcsolódó

tanácsadás; reklám- és marketing konzultáció; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti

tanácsadás; segítségnyújtás az üzleti promóció terén; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti

marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció;

vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; a személyzet menedzselése és

foglalkoztatási szaktanácsadás; foglalkoztatási konzultáció, tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadás; foglalkoztatási

tanácsadó szolgáltatások; foglalkoztatási tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; humán erőforrásokkal

kapcsolatos konzultáció; humánerőforrás-menedzsment; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve

oktatási és képzési tanácsadás]; karriertervezési szolgáltatások; karriertervezési tanácsadás; konzultáció

személyzeti kérdésekben; munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások;

munkaerő-toborzáshoz és elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; segítségnyújtás személyzeti kérdésekben;

személyzeti tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; tanácsadó és szakértői szolgáltatás személyügyi

vezetés területén; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel

kapcsolatos szaktanácsadás a személyzeti menedzsment terén; a közszektor cégeinek üzletvezetéséhez

kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; cégek működtetéséhez kapcsolódó professzionális üzleti

szaktanácsadás; egészségklubok működtetésével kapcsolatos tanácsadás; egészségklubok üzletvezetésével

kapcsolatos tanácsadás; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás biztosítása; értékesítési

technikákkal és értékesítési programokkal kapcsolatos konzultáció; éttermek működtetésével kapcsolatos üzleti

tanácsadási szolgáltatások; fitneszklubok üzletvezetésével kapcsolatos tanácsadás; fizetésképtelenséghez

kapcsolódó üzleti szaktanácsadó szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott üzletvezetési szaktanácsadás;

kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; kereskedelmi társaság szervezésével vagy irányításával kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi

üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; menedzsment tanácsadás; professzionális

konzultációs szolgáltatások üzletvezetéssel kapcsolatban; segítségnyújtás üzletszervezéshez; segítségnyújtás

üzletvezetéshez; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások;

tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; tanácsadás üzleti ügyekben; üzleti hatékonysággal kapcsolatos

tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; üzleti konzultáció; üzleti konzultáció, a szállítás és

kézbesítés területén; üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; üzleti konzultációs
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szolgáltatások; üzleti menedzsment támogatás biztosítása vállalkozás indításához más vállalkozások számára;

üzleti menedzsment tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban; üzleti menedzsmenttel

kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási

szolgáltatások és konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti stratégiai

konzultáció; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; üzleti szaktanácsadás cégek számára; üzleti szervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás és

tanácsadás; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; üzleti tanácsadás

magánszemélyek számára; üzleti tanácsadás vállalatok egyesülésével kapcsolatban; üzleti tervezéshez kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéssel és üzletmenet folytonossággal kapcsolatos konzultáció; üzleti

tervezéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti tervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási

szolgáltatások és konzultáció; üzletszervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzletszervezési és

működtetési tanácsadás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési és -vezetési konzultációs

szolgáltatások; üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos

tanácsadás; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel, többek között személyzeti menedzsmenttel kapcsolatos

konzultáció; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzletszervezéssel és

-vezetéssel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; üzletszervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási

szolgáltatások és konzultáció; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzlettervezési konzultáció;

üzletvezetéshez és -szervezéshez kapcsolódó támogatás és konzultáció; üzletvezetési és vállalatszervezési

konzultáció; üzletvezetési konzultációs szolgáltatások; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési konzultációs és

tanácsadó szolgáltatások; üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül

is; üzletvezetési [menedzsment] szaktanácsadás; üzletvezetési szaktanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési

szaktanácsadás; üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén; üzletvezetési tanácsadás ipari

vállalatoknak; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos

üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos szaktanácsadás; vállalati

teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalatok szervezeti felépítéséhez kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; vállalatvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; vállalkozások alapításával és

 működtetésével kapcsolatos konzultáció; vállalkozások struktúrájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 41    Előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; éves oktatási konferencia szervezése;

hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése;

kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések,

szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók

szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel

kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos

szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelmi, szakmai és üzleti

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítási

szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra;

kiállítások szervezése oktatási célokra; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferencia szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése

és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és

rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kulturális célú gyűlések,

szakmai konferenciák szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási

célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása;

oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú konferenciák szervezése;
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oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése;

oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú vetélkedők,

versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási

konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése;

oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek

szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos

szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos

szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti

műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; összejövetelek lebonyolítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos

konferenciák szervezése; rekreációs célú konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése;

rekreációs célú szemináriumok szervezése; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák rendezése;

szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; szórakoztatási

célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása;

szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok szervezése;

szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók

szervezése és lebonyolítása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; üzleti célú gyűlések,

szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok szervezése; versenyek és

díjkiosztók rendezése; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése; versenyek szervezése az

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

szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése;

vetélkedők lebonyolítása; vetélkedők rendezése (szórakoztatás); vetélkedők szervezése; workshopok [képzés]

szervezése, lebonyolítása és rendezése; akadémiák [oktatás]; akadémiai, tudományos vizsgáztatási szolgáltatások;

alkalmazottak, dolgozók képzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; bemutatók szervezése képzési

célokra; bentlakásos képzések; bentlakásos tanfolyamok; beszédtechnikával kapcsolatos képzési szolgáltatások;

bodywork-terápia oktatás; coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban; coaching [tréning];

csapatépítés (oktatás); diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; diákok oktatási

tevékenységekben való részvételének megszervezése; divattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; egyetemi oktatási

szolgáltatások; egyetemi szintű levelező kurzusok lebonyolítása; egyetemi szolgáltatások; egyetemi vagy

főiskolai oktatás; elemi oktatási szolgáltatások; életmód tanácsadás (képzés); értékesítési ismeretekkel

kapcsolatos előadási szolgáltatások; értékesítési képzési szolgáltatások; értékesítési tréning; értékesítési

tréninggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; etikett

oktatás; étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása;

felkészítő szakmai tanfolyamok nyújtása fiatalok számára; felnőttképzés; felnőttoktatás; felnőttoktatási

intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; felnőttoktatási szolgáltatások; felsőoktatási intézmények által

nyújtott oktatási szolgáltatások; felsőoktatási szintű kurzusok biztosítása; felsőoktatási szintű levelező kurzusok

lebonyolítása; felsőoktatási szolgáltatások; fitnesz edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzés

az interneten keresztül; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz oktatás, útmutatás;

fitnesz tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások; fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon;

fitnesz klub szolgáltatások; fitneszközpontok szolgáltatásai; fitneszoktatási szolgáltatások; foglalkoztatást célzó

oktatás; főiskolai szintű levelező kurzusok lebonyolítása; folyamatos képzés; folyamatos tanfolyamok szervezése;

formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával

kapcsolatos szolgáltatások; gyakorlati képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; gyermekek számára biztosított
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oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

időszervezéssel kapcsolatos képzési szemináriumok lebonyolítása; időgazdálkodással kapcsolatos képzési

szemináriumok tartása; ifjúsági képzési programok szervezése; ifjúsági szakképzés; illemszabályokkal

kapcsolatos oktatás; írásos oktatóanyagok segítségével nyújtott képzések; iskolai szolgáltatások; jógaoktatás;

jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; képzés a kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzés a

kommunikációs technológiák terén; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a munkavállalói

képességekkel kapcsolatban; képzés a tervezés területén; képzés az üzleti készségek területén; képzés és oktatás;

képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések biztosítása vállalkozások számára; képzések

szervezése; képzések tartása; képzési célú fesztiválok rendezése; képzési célú műhelyek; képzési lehetőségek

biztosítása; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; képzési szolgáltatások a projekt

menedzsment területén; képzési szolgáltatások alkalmazottak számára; képzési szolgáltatások üzletvezetéssel

kapcsolatban; képzési tanácsadás; képzési tanfolyamok biztosítása; képzési tanfolyamok biztosítása fiatalok

számára; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; középiskolai

szintű tanfolyamok biztosítása; létesítmények biztosítása oktatáshoz; létesítmények biztosítása oktatási célokra;

levelező oktatás, távoktatás; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok biztosítása; levelező tanfolyamok

lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; meditációs gyakorlatok tanítása; meditációs képzés, tréning;

meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; menedzser oktatási szolgáltatások; menedzsment-előadásokon

kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsment ismeretekkel kapcsolatos előadási szolgáltatások; menedzsment

képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; menedzsment-szemináriumokon kiosztott tananyagok

összeállítása; menedzsment-tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsment-tanulmányokkal

kapcsolatos posztgraduális tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; menedzsmenttel

kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok; műhelyek lebonyolítása

[képzés]; műhelyek szervezése; munkavállalók képességfejlesztésének biztosítása; oktatás biztosítása; oktatás és

képzés biztosítása; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatáshoz kapcsolódó

vizsgák szervezése; oktatási anyagok bérbeadása; oktatási anyagok bérlete; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási

anyagok kölcsönzése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú bemutatók

rendezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés

kortárs személyiségekkel; oktatási célú műhelyek; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási díjak

kiosztása; oktatási előadások szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és tanítási szolgáltatások;

oktatási események szervezése; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok

számára; oktatási műhelyfoglalkozások lebonyolítása az üzlet területén; oktatási programok szervezése; oktatási

szemináriumok; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási programok szervezésének szolgáltatásai;

workshopok és szemináriumok rendezése; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási szolgáltatások

egyetemi szintű tanfolyamok, kurzusok formájában; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel

kapcsolatban; oktatási szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; oktatási szolgáltatások levelező iskolák

formájában; vezetőség és személyzet oktatásával és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; oktatási

szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára; üzletvezetői képzés;

oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktatások

szervezése és lebonyolítása; oktató tanfolyamok tartása az üzleti menedzsmenttel kapcsolatban;

oktatótanfolyamok biztosítása fiatalok számára; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; önismereti tanfolyamok biztosítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; online, nem letölthető

videók biztosítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online szemináriumok

biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; pilates oktatás; posztgraduális szintű kurzusok biztosítása;

posztgraduális tanfolyamok; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; rúdtánc oktatás;

személyiségfejlesztő tréning; személyzeti képzés; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése;

személyiségfejlesztő tanfolyamok; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanfolyamok a reklámozáshoz,

promócióhoz, marketinghez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén; tanfolyamok

biztosítása; tanfolyamok biztosítása általános menedzsment területén; tanfolyamok biztosítása személyes
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időbeosztással kapcsolatban; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok

biztosítása; tervezéssel kapcsolatos képzési szolgáltatások; továbbképzés; továbbképzési szemináriumok

szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése; továbbképzésre vonatkozó információk szolgáltatása az

 interneten; tréningek biztosítása.

 ( 210 ) M 18 01450

 ( 220 ) 2018.05.11.

 ( 731 )  Tamáska János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Csehországból származó sörök.

 ( 210 ) M 18 01451

 ( 220 ) 2018.05.11.

 ( 731 )  Tamáska János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Belgiumból származó sör.

 43    Éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadás; hordozható épületek, építmények bérbeadása; székek,

 asztalok, asztalterítők üvegáruk kölcsönzése;vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 01456

 ( 220 ) 2018.05.11.

 ( 731 )  Csülök-Kolbász Kft, Földes (HU)

 ( 740 )  dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Éttermi ételszállítás.

 43    Éttermi szolgáltatások; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; bár- és éttermi

 szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához.

 ( 210 ) M 18 01487

 ( 220 ) 2018.05.16.
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 ( 731 )  Körúti Színház Közhasznú Nonprofit Kft., Diósd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Színházakkal kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi tevékenységek.

 41    Szórakoztatás és kulturális tevékenységek; fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése;

 fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; kulturális célú fesztiválok rendezése.

 ( 210 ) M 18 01489

 ( 220 ) 2018.05.16.

 ( 731 )  Egerszegi Sport és Turizmus Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 01494

 ( 220 ) 2018.05.16.

 ( 731 )  CosMed Kozmetológiai és Diagnosztikai Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Sóskút (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

  41    Szakmai képzés.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 18 01495

 ( 220 ) 2018.05.15.

 ( 731 )  Julius-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Pataki Norbert András, Budapest II.

 ( 541 ) Powergeschirr

 ( 511 )  18    Övtáskák; táskák sportruházathoz; vízálló táskák; hordozótokok, táskák; hordozók állatoknak [táskák];

hámok állatoknak; hámok szerelvényei; ruhák állatoknak; pórázok, szíjak állatok számára; nyakörvek házi

 kedvenceknek; pórázok kisállatoknak.

 ( 210 ) M 18 01503

 ( 220 ) 2018.05.16.

 ( 731 )  dr. Mézes Zsolt László, Budapest (HU)

 ( 541 ) LÁTHATATLAN SZÍNHÁZ

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01505

 ( 220 ) 2018.05.16.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Vodkák.

 ( 210 ) M 18 01507

 ( 220 ) 2018.05.16.

 ( 731 )  Mascot Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) MST

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

 ( 210 ) M 18 01523

 ( 220 ) 2018.05.16.

 ( 731 )  Ökosziget Szolgáltató Szövetkezet, Szigetmonostor (HU)

 ( 740 )  Nagy Richárd, Budapest

 ( 541 ) ökosziget

 ( 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).

 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).

 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).

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (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).

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 18 01548

 ( 220 ) 2018.05.21.

 ( 731 )  Bunda Vendéglátó Betéti Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Csokonai leves

 ( 511 )  43    Bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; éttermi

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat;

étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; kültéri étkeztetési

szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára;

étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára;

étkeztetés gyorsbüfékben; vendéglátás; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 18 01574

 ( 220 ) 2018.05.24.

 ( 731 )  Major Brigitta, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  dr. Wágnerné dr. Tisza Krisztina, Hajdúböszörmény

 ( 541 ) hello baby photography

 ( 511 )   41    Fényképészeti szolgáltatás.

 ( 210 ) M 18 01620

 ( 220 ) 2018.05.29.

 ( 731 )  Keleti Arthur, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése;

képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási

célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; konferencia szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése;

konferenciaszervezés; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú

kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése;

 oktatási célú kiállításszervezés.

 ( 210 ) M 18 01622

 ( 220 ) 2018.05.30.

 ( 731 )  Magister Products Kft., Sé (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek és piperekészítmények, bőrápoló kozmetikai szerek, illatszerek, eszenciaolajok.

 35    Kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos

 online, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

  41    Kozmetikai szépségápolási oktatás.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, kozmetikai kezelések; kozmetikai testápoló

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01623

 ( 220 ) 2018.05.30.
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 ( 731 )  Phan Cong Thang, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 18 01624

 ( 220 ) 2018.05.29.

 ( 731 )  dr. Mirza Hosseini Shahrokh, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ács Károly, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 01626

 ( 220 ) 2018.05.29.

 ( 731 )  Fontanus Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékkártyák, játéklabdák, játszó labdák, játékok, játékszerek, labdák játékokhoz, parti kellékek, pumpák

játéklabdák felfújásához, versenylabdák, úszómedencék, bírói felszerelések, kapuk, játékkapuk, kapurögzítő

 pányvák, jegyzőkönyv játékhoz, pályafelfestés.

 41    Akadémiák, coaching (tréning), egészségklub szolgáltatások (egészség és fitness), éjszakai klubok,

elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása, fényképészet,

fotóriportok készítése, gyakorlati képzés(szemléltetés), játékfelszerelések kölcsönzése, játékkölcsönzés,

konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás,

online nem letölthető videók biztosítása, sportlétesítmények üzemeltetése,sportpályák bérbeadása, szabadidős

létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyes oktatófórumok

rendezése és levezetése, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások, testnevelés,

tornatanítás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), zeneszerzés, sportbírói képzés,

jegyzőkönyvvezetői képzés, játékszabályzat, sportelméleti képzés, fizikai és mentális fejlesztő játékok, fejlesztő

 labdajátékok.

  42    Divattervezés, grafikai tervezés, ipari formatervezés, kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01631

 ( 220 ) 2018.05.30.

 ( 731 )  György Péter Károly 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bartl Barbara ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) CUKOVY

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

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

 ( 210 ) M 18 01643

 ( 220 ) 2018.05.31.

 ( 731 )  Cornmill Hungary Kft., Nagyigmánd (HU)

 ( 740 )  Dr. Faragó Ügyvédi Iroda, Bábolna

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 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].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 01644

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Sony Pictures Television Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Kérdező

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 18 01645

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Sony Pictures Television Central Europe Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 18 01646

 ( 220 ) 2018.05.31.

 ( 731 )  Péchy Imre 50%, Zsámbék (HU)

 Petrásovits Zoltán 50%, Szolnok (HU)

 ( 541 ) hiperbár centrum

 ( 511 )   10    Túlnyomásos oxigénkamrák gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 18 01648

 ( 220 ) 2018.06.01.
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 ( 731 )  Kalapos János Csaba 70%, Gyermely (HU)

 Fehér Zsolt 30%, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; polcok.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások polcokra.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása polcokra.

 ( 210 ) M 18 01649

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Fehér Zsolt 30%, Veresegyház (HU)

 Kalapos János Csaba 70%, Gyermely (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

 ( 541 ) UGP

 ( 511 )  6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; polcok.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások polcokra.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása polcokra.

 ( 210 ) M 18 01682

 ( 220 ) 2018.06.04.

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

 ( 541 ) Toldi

 ( 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 01712

 ( 220 ) 2018.06.05.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor 100%, Kiskőrös (HU)

 ( 541 ) Wine Navigator

 ( 511 )   33    Szőlőbor; habzóbor, pezsgő.

 ( 210 ) M 18 01767

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) FREXOLAN

 ( 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).
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 ( 210 ) M 18 01776

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  BSN Hungary Kft. 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szigeti Balázs, Veszprém

 ( 541 ) VIBLANCE

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

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

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

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

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

 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).

 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).

 ( 210 ) M 18 01779

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) JAPONICA FEMINA

 ( 511 ) 5    Távol-keleti növényi összetevőket, többek között Wasabia Japonica-t tartalmazó étrend-kiegészítők emberek

 számára.

 ( 210 ) M 18 01780

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) JAPONICA MASCULUS

 ( 511 ) 5    Távol-keleti növényi összetevőket, többek között wasabia japonica-t tartalmazó étrend-kiegészítők emberek

 számára.

 ( 210 ) M 18 01781

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) JAPONICA JUVENTA

 ( 511 ) 5    Távol-keleti növényi összetevőket, többek között wasabia japonica-t tartalmazó étrend-kiegészítők emberek

 számára.

 ( 210 ) M 18 01782

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  JACOBS DOUWE EGBERTS HU Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Aranymérce a kávézásban. Miért érné be kevesebbel?

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 210 ) M 18 01784

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 18 01785

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Törley Muscosecco

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 18 01796

 ( 220 ) 2018.06.12.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Dezodorok, izzadás elleni szerek.

 ( 210 ) M 18 01797

 ( 220 ) 2018.06.12.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Dezodorok, izzadás elleni szerek.

 ( 210 ) M 18 01798

 ( 220 ) 2018.06.12.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Orrcseppek, gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 01799
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 ( 220 ) 2018.06.12.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Orrcseppek, gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 01800

 ( 220 ) 2018.06.12.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Orrcseppek, gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 01801

 ( 220 ) 2018.06.12.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Orrcseppek, gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 01802

 ( 220 ) 2018.06.12.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 01803

 ( 220 ) 2018.06.12.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 01804

 ( 220 ) 2018.06.12.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 01805

 ( 220 ) 2018.06.12.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.
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 ( 210 ) M 18 01807

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  MUSIC MERCHANT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek; mechanikus zongorák és tartozékaik; zenélő dobozok; elektromos és elektronikus hangszerek.

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

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében különféle áruk egy helyre gyűjtése (kivéve ezek

szállítását) mások javára, hogy az ügyfelek kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat;

ilyen szolgáltatásokat kiskereskedelmi üzletek, nagykereskedelmi egységek, elektronikus média útján,

 weboldalakon keresztül.

  41    Elektronikus kiadványszerkesztés.

 ( 210 ) M 18 01845

 ( 220 ) 2018.06.15.

 ( 731 )  Glosz Enikő, Budapest (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  2    Élelmiszer-színezékek és ételfestékek; étel- és italszínezékek.

 30    Ízesítők, aromák, tortadíszek (ehető), mázak és bevonatok, fondant, marcipán, marcipán massza;

 cukorgyöngyök.

 35    Élelmiszer-színezékek és ételfestékek; étel- és italszínezékek valamint ízesítők, aromák, tortadíszek (ehető),

 mázak és bevonatok, fondant, marcipán, marcipán massza; cukorgyöngyök online-, kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 01901

 ( 220 ) 2018.06.20.

 ( 731 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tolle Yogolle

 ( 511 )  29    Joghurt; joghurtok; joghurt desszertek; gyümölcsízű joghurtok; ízesített joghurtok; alacsony zsírtartalmú

 joghurtok; gyümölcsös joghurtok.

 ( 210 ) M 18 01902

 ( 220 ) 2018.06.20.

 ( 731 )  Fehérvárcsurgói Károlyi Kastély Fejlesztő és Üzemeltető Zrt., Fehérvárcsurgó (HU)

 ( 541 ) Károlyi kastély

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01905

 ( 220 ) 2018.06.20.

 ( 731 )  Pataki Mátyás János 100%, Újszentiván (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 210 ) M 18 01917

 ( 220 ) 2018.06.18.

 ( 731 )  Ismaeel Kashif, Gyömrő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Bab; baromfi; citromlé; darált mandula; datolya; dzsemek, lekvárok; étkezési olajok; halak; húsok;

gyömbérdzsem; joghurt; kókuszolaj és zsír; lencse; levesek; mazsola; milk shake-ek; paradicsompüré; tej, tejpor;

 tojások; vaj; zöldségek, főtt.

 30    Ánizsmag; búzaliszt; búzadara; chutney; curry; csillagánizs; darált fokhagyma; élesztő; fűszerek, ízesítők;

gyömbér; halva; kukoricadara; kurkuma; lepények; rizs; szegfűszeg; szószok; szezámmagok; tea; mandulás

 édesség; fagyasztott joghurtok.

 43    Indiai és pakisztáni receptúrával készült ételekkel történő vendéglátás; étkezdék, éttermek, gyorséttermek,

 kantinok, büfék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek.

 ( 210 ) M 18 01918

 ( 220 ) 2018.06.18.

 ( 731 )  Ismaeel Kashif, Gyömrő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Bab; baromfi; citromlé; darált mandula; datolya; dzsemek, lekvárok; étkezési olajok; halak; húsok;

gyömbérdzsem; joghurt; kókuszolaj és zsír; lencse; levesek; mazsola; milk shake-ek; paradicsompüré; tej, tejpor;

tojások; vaj; zöldségek, főtt; extra szűz olívaolaj; fagyasztott, szárított zöldségek; gyümölcs chips; hummusz;

 kókusztej.

 30    Ánizsmag; búzaliszt; búzadara; chutney; curry; csillagánizs; darált fokhagyma; élesztő; fűszerek, ízesítők;

gyömbér; halva; kukoricadara; kurkuma; lepények; rizs; szegfűszeg; szerecsendió; szószok; bulgur;

szezámmagok; tea; mandulás édesség; fagyasztott joghurtok; ehető rizspapír; fahéj; fűszernövények; pálmacukor;

 szójaszósz; tápióka; tavaszi tekercs.

  31    Bab; burgonya; citrusgyümölcs; diófélék; friss gyümölcsök; hagymák; friss zöldségek; kókuszdió; lencse.

 ( 210 ) M 18 01919

 ( 220 ) 2018.06.20.

 ( 731 )  Consact Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krämer Tamás, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozások irányításához nyújtott,

közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálathoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; közönségszolgálati [pr] konzultáció;

közönségszolgálati tanulmányok; közönségszolgálati tanulmányok készítése; közönségszolgálattal kapcsolatos

 konzultáció; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 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 01920

 ( 220 ) 2018.06.20.

 ( 731 )  Skybaby SD Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) UpRoll

 ( 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 01930

 ( 220 ) 2018.06.20.

 ( 731 )  Dr. Steier József, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Gázpalack fémből mikrochippel szerelve.

 9    Okos gázpalack.

  35    Okos gázpalackkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01931

 ( 220 ) 2018.06.22.

 ( 731 )  CosMed Kozmetológiai és Diagnosztikai Gyártó és Kereskedelmi kft., Sóskút (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 18 01932

 ( 220 ) 2018.06.21.

 ( 731 )  SP Pharma Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 20. szám, 2018.10.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2528



 ( 541 ) VALINDA

 ( 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 01937

 ( 220 ) 2018.06.22.

 ( 731 )  Ambrus Zoltán, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek.

 ( 210 ) M 18 01942

 ( 220 ) 2018.06.26.

 ( 731 )  Csombok Anita, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; izzadságfelszívó alsóruházat; jógaruhák, -pólók,

-nadrágok; készruhák; kezeslábasok [felsőruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábszármelegítők; legging nadrágok,

cicanadrágok; nyaksálak [sálak]; övék [ruházat]; papucsok; pólók; poncsók; pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati

 cikkek; sálak; sportcipők; szandálok; tornacipők; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat; trikók.

  28    Testnevelési és sportcikkek; fitnesz gépek; jógalabdák; jógablokkok (jógatéglák); jógaszalagok.

 35    Kereskedelmi szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; kirakatrendezés; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; sportruházat és sporteszközök kis és nagykereskedelme; vásárlási

 megrendelések ügyintézése; webshop üzemeltetés.

 ( 210 ) M 18 01945

 ( 220 ) 2018.06.25.

 ( 731 )  Adrienne Feller Cosmetics Zrt., Jászfényszaru (HU)

 ( 740 )  Feller Csaba, Budapest

 ( 541 ) Adrienne Feller

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok, pipekészítmények, illatszerek, esszenciaolajok.

  41    Szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 18 01946

 ( 220 ) 2018.06.25.

 ( 731 )  Adrienne Feller Cosmetics Zrt., Jászfényszaru (HU)
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 ( 740 )  Feller Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok, pipekészítmények, illatszerek, esszenciaolajok.

  41    Szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 18 01947

 ( 220 ) 2017.12.19.

 ( 731 )  Ferring B.V., Hoofddorp (NL)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CERVIDIL

 ( 511 )  5    Kizárólag a nőgyógyászatban használatos gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 01951

 ( 220 ) 2018.06.25.

 ( 731 )  Adrienne Feller Cosmetics Zrt., Jászfényszaru (HU)

 ( 740 )  Feller Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok, pipekészítmények, illatszerek, esszenciaolajok.

  41    Szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 18 01958

 ( 220 ) 2018.06.26.

 ( 731 )  Dobránszky György 100%, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) Villa Dobra

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

 ( 210 ) M 18 01970

 ( 220 ) 2018.06.27.

 ( 731 )  Trimera Sports Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Testnevelési és sportcikkekkel, felszerelésekkel, ruházati termékekkel kapcsolatos online, kis- és

 nagykereskedelem; sportoláshoz használható elektronikai eszközök online, kis- és nagykereskedelme.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; sporttevékenységek; sportszolgáltatások; sportesemények és

sportversenyek szervezése, megrendezése; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése;

 kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés.
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 ( 210 ) M 18 01979

 ( 220 ) 2018.06.27.

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

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,

 reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós

közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció

biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok

közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; tv programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós

információközlés; televíziós műsorok vezetéknélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok

közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók

működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása,

átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós szolgáltatások;

internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes videó streaming;

[egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming [egyidejű vagy azonnali

adatfolyam]; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a

számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; video-on-demand szolgáltatások; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés

útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;

telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára;

 távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio-

és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok

formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós

hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató

szolgáltatások, videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
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szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;

szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

 mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 210 ) M 18 01980

 ( 220 ) 2018.06.27.

 ( 731 )  Senit Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések; interkommunikációs berendezések, készülékek; világító jelek; automatikus

időkapcsolók; barométerek; betörésgátló riasztókészülékek; hangriasztók; hő- és nedvességmérők; hőmérők nem

gyógyászati használatra; hőmérsékletszabályozó készülékek; interkommunikációs berendezések, készülékek;

levegő elemzésére szolgáló készülékek; nyomásjelzők; nyomásmérő eszközök; riasztók; vízmérők, hidrométerek;

jelzőcsengők; távadók, transzmitterek [távközlés]; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; számítógépek;

számítógépes programok, rögzített; csengők [figyelmeztető berendezések]; világító vagy mechanikai jelzések;

időregisztráló készülékek; távadók, transzmitterek [távközlés]; világító jeladók; operációs rendszer programok

számítógépekhez, rögzített; számítógéphez kialakított perifériák; számítógépes programok, rögzített; csatolók

[adatfeldolgozó berendezés]; számítógép interfészek; monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép

programok]; mikroprocesszorok; optikai adathordozók, optikai lemezek; optikai karakterleolvasók; központi

feldolgozó egységek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; elektronikus naplók; videokamerák; chipkártyák

[integrált áramkörös kártyák]; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; laptop számítógépek;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes hardver; digitális jelek; elektronikus interaktív

 táblák; interaktív érintőképernyős terminálok; audio interfészek; digitális jelek.

  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, szellőztető-, vízszolgáltató berendezések.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal; üzenetek küldése; üzenetek és képek továbbítása számítógép

 segítségével; elektronikus levelezés; digitális fájlok továbbítása.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tanácsadás számítástechnikai hardver és

szoftver tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatban; számítógépes rendszerek távfelügyelete; számítógépes

rendszerek tervezése; számítástechnikai hardver és szoftver karbantartás; számítástechnikai hardver és szoftver

 telepítés.

 45    Biztonsági szolgáltatások; biztonságtechnikai alkalmazások és rendszerek tervezése és fejlesztése;

biztonságtechnikai rendszerek kiépítése; kockázat elemzés biztonsági szolgáltatásokkal és rendszerekkel

 kapcsolatban; tanácsadás biztonsági szolgáltatásokkal és rendszerekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 18 01998

 ( 220 ) 2018.06.29.

 ( 731 )  Alticor Inc., Ada, Michigan (US)

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

 ( 541 ) PHYTOTRUV

 ( 511 )   32    Porok gyümölcsalapú italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 18 02038

 ( 220 ) 2018.07.04.

 ( 731 )  Szabó Beatrix, Győr (HU)
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 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Lábápolás, pedikűr, diabéteszes láb pedikűrje, köröm- és szemölcskezelés terápiás szolgáltatások, a

 lábápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02039

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  SOL-LIGHT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SOLINFO

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02040

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  SOL-LIGHT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SOL-INFO

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02041

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  Scivation, Inc., Burlington North Carolina (US)

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

 ( 541 ) XTEND BCAAS

 ( 511 )  5    Étrend- és táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 18 02043

 ( 220 ) 2018.07.04.

 ( 731 )  Kerékgyártó és Társa Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Reisz Gyula, Miskolc

 ( 541 ) Kerékgyártó Temetkezés

 ( 511 )   20    Urnák [temetkezési].

 45    Temetkezési vállalkozás; temetkezési szolgáltatások; hamvasztással kapcsolatos temetkezési szolgáltatások;
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 kisállatok hamvasztásával kapcsolatos temetkezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02045

 ( 220 ) 2018.07.04.

 ( 731 )  CÉGPALOTA Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Pócsai Smart System

 ( 511 )  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 02047

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  Hangvető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lelkes András, Budapest

 ( 541 ) Csocsek

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

 ( 210 ) M 18 02048

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti (HU)

 ( 541 ) Thermal Hotel Balance

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 18 02049

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 18 02050

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti (HU)

 ( 541 ) Balance Hotel

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 18 02051

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti (HU)

 ( 541 ) Hotel Balance

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 18 02052
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 ( 220 ) 2018.07.03.

 ( 731 )  Bánáthy Benedek Tamás, Szeged (HU)

 ( 740 )  Bakos-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 18 02053

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  Arany Sarolta, Budapest (HU)

 ( 740 )  Izsó Attila András, Tatabánya

 ( 541 ) sixfeet

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; Aikido oktatás, akadémiák,

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, állatidomítás kiképzés, állatkertek szolgáltatásai, audio

berendezések kölcsönzése, bálok szervezése, beltéri akváriumok kölcsönzése, bentlakásos iskolák, cirkuszok,

coaching, cosplay szórakoztató rendezvények szervezése, dalírás, digitális zeneszolgáltatás az interneten, diszkók

szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, egészségklub szolgáltatások éjszakai klubok,

elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása, előadóművészek

szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, eszmecserék kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet,

filmek feliratozása, filmfelvevő berendezések kölcsönzése, filmgyártás kivéve reklámfilmek, filmstúdiók,

filmszínházi előadások bemutatók, fitneszórák vezetése, fordítás és tolmácsolás, forgatókönyvírás,

forgatókönyvírás nem reklámcélra, fotóriportok készítése, golflétesítmények üzemeltetése, gyakorlati képzés,

hangfelvételek kölcsönzése, hangversenyek koncertek szervezése és lebonyolítása, helyfoglalás show műsorokra,

idegenvezetős túrák levezetése, időmérés sporteseményeken, iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások,

játékfelszerelések kölcsönzése, játékkaszinók, játéktermi szolgáltatások nyújtása, jegyirodái szolgáltatások,

jelbeszéd fordítása, kalligráfia szolgáltatások, karaoke szolgáltatások, klubszolgáltatások, konferenciák

szervezése lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése,

könyvkiadás, könyvtári szolgáltatások, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, lemezlovas

szolgáltatások, levelező tanfolyamok, mentorálás, mikrofilmezés, modellt ülés művészek számára,

mozgókönyvtári szolgáltatások, mozifilmek kölcsönzése, múzeumi szolgáltatások, művészeti alkotások

bérbeadása, művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások, nem letölthető

filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú szövegek publikálása, nyereményjátékok működtetése, oktatás

biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, online elérhető elektronikus publikációk

nem letölthetők, online nem letölthető videók biztosítása, óvodák, pályaválasztási tanácsadás, partik tervezése,

rádió és televíziókölcsönzés, rádiós és telvízió műsorok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások,

sado oktatás, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése, sportfelszerelések kölcsönzése járművek

kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, sportpályák bérbeadása, sportversenyek rendezése, stadionok

bérbeadása, stúdiószolgáltatások, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységgel kapcsolatos

tájékoztatás, szakmai átképzés, számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások, személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése, személyi edző szolgáltatások, szépségversenyek rendezése,

szerencsejátékok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások,

színházi produkciók, szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatási szórakozási információk,

szórakoztatási szolgáltatások, szövegszerkesztés, táboroztatás, televíziós szórakoztatás, teniszpályák kölcsönzése,

testnevelés, tolmács szolgáltatások, torntalanítás, tördelési szolgáltatások nem hirdetési célokra, vallásoktatás,

varieté előadások bemutatása, versenyek szervezése, vezetett mászótúrák lebonyolítása, vidámparkok,

videófelvevök kölcsönzése, videokamerák kölcsönzése, videorögzítés, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok

vágása, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére, zenei produkciók, zenekarok
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szolgáltatásai, zeneszerzés, kisállat klinikák orvosi rendelők szolgáltatásai, kutya klinikák orvosi rendelők

szolgáltatásai, kutyaiskola, kutyaovi szolgáltatások, kutyaóvoda szolgáltatás, kutyakiképzés, fitnesz szolgáltatás,

kutyafitnesz, kutyamasszázs, kutya akadémia szolgáltatás, kisállat akadémia szolgáltatás, állatfelszerelés

kölcsönzése, kisállatfelszerelés kölcsönzése, kutyafelszerelés kölcsönzése, bentlakásos kutyaiskolák, bentlakásos

kisállatiskolák, kutyaklub szolgáltatások, kisállatklub szolgáltatások, gyakorlati képzés kisállat viselkedéshez,

gyakorlati képzés kutyaviselkedéshez, túrák levezetése kisállatoknak, túrák levezetése kutyáknak, kutyaiskolák

által nyújtott oktatási szolgáltatások, kisállat gondozás tanácsadás, kutya gondozás tanácsadás, kisállattartóknak

nyújtott oktatási szolgáltatások, kutyatartóknak nyújtott oktatási szolgáltatások, kisállat kiállítások rendezése,

 kutyakiállítások rendezése, kisállat versenyek rendezése, kutya versenyek rendezése.

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

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

állategészségügyi szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások,

beszédterápia, betegápolási szolgáltatások, csillapító kezelés, egészségfürdő szolgáltatás, egészséggel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, faiskolák csemetekertek, fák ültetése a

szénveszteség ellentételezésére, fasebészet, fizioterápia, fodrászat, fogászat, fogszabályozási szolgáltatások,

gazdálkodás, gyantás szőrtelenítés, gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások,

gyógyszerészeti konzultáció, gyomirtás, hajbeültetés, hospice ellátás elfekvők, humán szövetbank szolgáltatások,

in vitro megtermékenyítési szolgáltatások, kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, kártevöirtási szolgáltatások a

mezőgazdaság az akvakultúra a kertészet és az erdészet számára, kertészeti szolgáltatások, kiropraktika, klinikák

orvosi rendelők szolgáltatási, kórházak, koszorúkészítése, közfürdők higiénéi célokra, manikűr, masszázs,

mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, mezőgazdasági eszközök kölcsönzése, mezőgazdasági

vízművelési kertészeti és erdészeti féregírtás, optikusok szolgáltatásai, orvosi berendezések kölcsönzése, orvosi

ellátás, orvosi szolgáltatások, orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára, otthonok lábadozók utókezelésére,

pázsitgondozás, plasztikai sebészet, pszichológus szolgáltatások, sminkesek sminkmesterek szolgáltatásai,

szanatóriumok idősotthoni szolgáltatások, szanatóriumok, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szolárium

szolgáltatások, szülésznői szolgáltatások, tájkertész szolgáltatások, tájtervezés, távgyógyászati szolgáltatások,

terápiás szolgáltatások, testékszerek felhelyezése, tetoválás, törökfürdők, trágyák és más mezőgazdasági vegyi

anyagok légi és felszíni szétszórása, újraerdősítési szolgáltatások, vérbanki szolgáltatások, virágkötészet,

vízművelési szolgáltatások; kisállat ápolási szolgáltatások, alternatív kisállat gyógyászati szolgáltatások,

kutyakozmetika szolgáltatások, macska kozmetika szolgáltatások, állategészségügyi szolgáltatások, állatpatika

szolgáltatások, állatgyógyszer szolgáltatások, állatápolási kellékkel kapcsolatos szolgáltatások, állatorvosi

szolgáltatások, állategészségügyi szolgáltatások, kisállat fizikoterápiás szolgáltatás, kisállat masszázsterápiás

szolgáltatás, kisállat hidroterápia,, állatterápia, kisállat terápiás szolgáltatás, kutyaterápiás szolgáltatás,

állatasszisztált terápiás szolgáltatás, kisállat fizioterápia, kisállat fizikoterápia, kutya fizioterápia, kutya

fizikoterápia, állatklinika, állatkórház, kutyaklinika, kutyakórház, kisállatok egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások, kutyák egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, állatorvosi szolgáltatások,

kisállat-pszichológus szolgáltatások, kutyapszichológus szolgáltatások, kutyatréner szolgáltatások,

 szépségszalonok kisállatok részére.

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; alternatív vitarendezési

szolgáltatások, arbitrációs szolgáltatások, balzsamozási szolgáltatások, betörés elleni és riasztórendszerek

felügyelete, biztonsági poggyászvizsgálat, biztonsági zárak kinyitása, domain nevek lajstromozása regisztrálása,

éjjeliőr szolgáltatások, ellopott vagyontárgyak felkutatása, eltűnt személyek felkutatása, engedélyek jogi

ügyintézése, engedélyezés szoftverkiadás keretében, esküvői szertartások tervezése és szervezése, estélyi ruha

kölcsönzés, fizikai biztonsági tanácsadás, galambok elengedése különleges alkalmakkor, genealógiai kutatás,

gyárak biztonsági célú vizsgálata, gyermekfelügyelet, házasságközvetítö irodák, házi kedvencek felügyelete,

horoszkópkészítés, horoszkópos tanácsadás, internetes domain nevek bérbeadása, jogi dokumentumok

elkészítése, jogi felügyeleti szolgáltatások, jogi kutatás, jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával
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kapcsolatban harmadik fél számára, jogi tanácsadás pályázati felhívások megváiaszolásában, kártyavető

szolgáltatás, képviselet jogvitákban, közbenjárás, krematóriumi szolgáltatások hamvasztás, kutyasétáltató

szolgáltatások, lakásfelügyelet, házfelügyelet, magánnyomozói szolgáltatások, online közösségi hálózatok

szolgáltatásai, öltözködési segítségnyújtás kimono viseléséhez, örökbefogadási ügynökségek, őrző védő

szolgáltatások, ruházat kölcsönzése, spritiszta tanácsadás, számítógépes szoftverek licenszerelése engedélyezése,

széfek bérbeadása, szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából, szellemi tulajdon

licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció, személyes háttéradatok vizsgálata, személyes

levelezési szolgáltatások, személyi stílustanácsadás, személyi testőrszolgálat, szerzői jogok kezelése, talált

tárgyak visszaszolgáltatása, társasági kísérő szolgáltatások, társkereső szolgáltatások, temetési ceremóniák

levezetése, temetkezési szolgáltatások, temetkezési vállalkozás, tűzjelző készülékek kölcsönzése, tűzoltás, tűzoltó

készülékek kölcsönzése, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése, kisállatok felügyelete

(kisállat szitter szolgáltatás), kutyák felügyelete (kutyaszitter szolgáltatás), kutyasétáltatás! szolgáltatás,

állatsétáltatási szolgáltatás, házi kedvencek felügyelete, kutya felügyelet, kutya panzió szolgáltatás, kisállat

elhelyezési szolgáltatás, állatmenhely szolgáltatás, állatmentés szolgáltatás, kutya szállás szolgáltatás, kisállat

szállás szolgáltatás, biztonsági poggyászvizsgálat kutyával, éjjeliőr szolgáltatások kutyával, kisállat

örökbefogadási ügynökségek, kutya örökbefogadási ügynökségek, kisállat temetkezési szolgáltatások, kisállat

 temetkezési vállalkozások.

 ( 210 ) M 18 02054

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  TruckerShop Kft., Hódmezővásárhely (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Pulóverek; kabátok, dzsekik; mellények; sapkák; sálak; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik]; pólók.

 35    Gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

 gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 39    Áruk raktározása; áruszállítás; gépkocsival történő szállítás; raktározás; tárolás; szállítási logisztikai

 szolgáltatások; szállítmányozás.

 ( 210 ) M 18 02055

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  Orlovity Lajos, Dunakeszi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítás; biztosításközvetítés; életbiztosítás; életbiztosítás ügyintézése;

életbiztosítási ügynökségek; életbiztosítási szolgáltatások; életbiztosítási ügynöki tevékenység; életbiztosítás

közvetítésével kapcsolatos tájékoztatás; életbiztosítások megkötésével kapcsolatos tájékoztatás; életbiztosítással

kapcsolatos ügynöki tevékenység; vagyonbiztosítás; vagyonbiztosítási ügynöki szolgáltatások;

lakás-takarékpénztár biztosítási szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; életbiztosítással kapcsolatos pénzügyi

 tanácsadási szolgáltatások.

 41    Biztosítással kapcsolatos tanfolyamok; képzés az üzleti készségek területén; üzleti menedzsmenttel

kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; konfliktuskezelési tréningek szervezése és lebonyolítása;

időmenedzsment tréningek szervezése és lebonyolítása; önbizalomfejlesztő tréningek szervezése és lebonyolítása;

vezetőfejlesztési tréningek szervezése és lebonyolítása; válságmenedzsment tréningek szervezése és

lebonyolítása; kommunikációs tréningek szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok a reklámozáshoz,
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promócióhoz, marketinghez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén; biztosítással

 kapcsolatos szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 02072

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  MAZ Investment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAZ HOTELS

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 43    Átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; éttermek; főzőberendezések bérlete; helyfoglalás

panziókban; helyfoglalás szállodákban; kávéházak, motelek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése;

szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökség (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek,

 asztalok, asztalterítők; üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; wellness szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02087

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  Premium-Welt Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) PODOWELT HUNGARY Konferencia és Kiállítás

 ( 511 ) 3    Gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kozmetikai krémek; körömápoló készítmények; körömdíszítő

 matricák; körömlakkok; krémek bőrökhöz; korund csiszolószer; olajok kozmetikai célokra.

 8    Fogók, csipeszek; manikűrkészletek; manikűrkészletek, elektromos; szemzőkések.

  44    Aromaterápiás szolgáltatások; manikűr; szépségszalonok.

 ( 210 ) M 18 02118

 ( 220 ) 2018.07.12.

 ( 731 )  CAFFEE NONSTOP Kft., Nagytarcsa (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  30    Olaszországból származó kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé,

 pörköletlen, őrölt kávé; szemes kávék; kávékapszulák.

  40    Étel és ital kezelés; kávé pörkölése és feldolgozása.

 ( 210 ) M 18 02127

 ( 220 ) 2018.07.12.

 ( 731 )  Formula One Licensing BV, Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAGYAR NAGYDÍJ

 ( 511 ) 9    Tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgófényképészeti, optikai, mérő, mérő, jelző,

ellenőrző (felügyelő), életmentő és oktató készülékek és műszerek; készülékek és eszközök a villamos energia

vezetéséhez, kapcsolásához, átalakításához, felhalmozásához, szabályozásához vagy ellenőrzéséhez; hangok vagy

képek felvételére, továbbítására vagy reprodukálására szolgáló készülékek; pénztárgépek, számológépek,
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adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; kompaktlemezek, DVD-k és más digitális adathordozók; tűzoltó

készülékek; mechanizmusok érme által működtetett készülékekhez; számítógépes program; mágneses

adathordozók, lemezlemezek; elektromos akkumulátorok járművekhez; hangszórók; erősítők; műholdas ételek;

precíziós mérőberendezések; navigációs készülék; vetítőkészülék; rádiók; járműrádiók; távvezérlő berendezés;

televíziókészülékek; nagyfelbontású televízió készülékek; fényképezőgépek (fényképezés); hang és kép

felvételére, továbbítására, szerkesztésére, keverésére és lejátszására szolgáló készülékek; digitális zene olvasására

szolgáló készülék; adatfeldolgozó berendezések; sebességmérő készülékek (fotózás); távolságmérő készülék;

mágnesesen kódolt kártyák adatait ellenőrző készülék; időrögzítő berendezés; telefonkészülékek; személyi

digitális asszisztensek (PDA-k); fülhallgató; fülhallgatók és fejhallgatók mobiltelefonokhoz; a járművek

gumiabroncsainak alacsony nyomásának automatikus indikátorai; újratölthető elemek; távcső; elektronikus

noteszgépek, naplók és napirendek; iránytű irányok; elektromos kábelek; automatizált pénztári gépek; kamerák

(mozgóképek); videokamerák; kamerák és fényképezőgép tartozékai és hevederek, elemek; fejhallgató;

sport-védősisakok; videojáték-kazetták; egérpad; fotovoltaikus sejtek; chipek (integrált áramkörök);

üzenetrögzítők; átalakítók, elektromos; napszemüveg és szemüveg zsinórja; mobiltelefon-pántok; füstérzékelők;

diák (fotózás); videojáték-lemezek; folyadékkristályos kijelzők; elektromos gyújtóberendezés; hordozható

elektronikus tárolóeszközök: hüvelykujjak, meghajtók, ugródeszkák, USB kulcsok és egyéb tároló információs

eszközök; jegyadagolók; kihangosító készletek telefonokhoz; szkennerek (adatfeldolgozó berendezések);

mobiltelefonokhoz adaptált hordtáskák; kontaktlencse tartályok; kitett filmek; flash izzók (fotózás); fénymásolók;

mobiltelefon-burkolatok; karaoke-felvevők és lejátszók; baleset elleni védelemre szolgáló kesztyűk; hologramok;

mágnesekkel; dekoratív mágnesek; számítógépekkel használható nyomtatók; sebességmutatók; riasztók; kazettás

lejátszók; hordozható kazettás lejátszók; hordozható CD lejátszók; CD lejátszók; mini-lemezes lejátszók; DVD

lejátszók; MP3 lejátszók; kontaktlencse; szemüveg; videofelvevők; számítógépes hordtáskák; szélcsövei a szél

irányának jelzésére; nyomásmérő; elektronikus térképek; számológépek; pénzszámláló és válogató gépek;

diktálógépek; hitelkártya-olvasó gépek; pénzszállító gépek; nyomásmérő készülék; mikrofonok; modemek;

monitorok (számítógépes hardver); monitorok (számítógépes programok); számítógépek; memóriakarok;

napelemek; számítógépes képernyők; plazma képernyők; védő képernyők; laposképernyők; letölthető

csengőhangok és grafikus ábrázolások mobiltelefonokhoz; mágneses azonosító karkötők; processzorok (központi

feldolgozó egységek); adatfeldolgozók; szoftver; szoftver játékhoz; számítógépes programok (programok),

rögzítve; számítógépes programok és adatbázisok; elektronikus kiadványok; elektronikus kiadványok

(letölthetőek); az internetről letölthető elektronikus kiadványok; hordozható rádiók; egér (adatfeldolgozó

berendezés); audiovevő készülékek és videovevők; nyomásjelzők; tűz elleni védőruházat; félvezetők;

szimulátorok ajárművek irányítására és ellenőrzésére; házimozi rendszerek; számítógépes szoftverek szövegek,

grafikák, képek, elektronikus kiadványok szerkesztésére, letöltésére, továbbítására, fogadására, létrehozására,

lejátszására, kivonására, kódolására, dekódolására, megjelenítésére, tárolására és megszervezésére; számítógépes

szoftverek, különösen az átvitel, a rögzítés, a reprodukálás, a vizualizálás, a szervezés, az irányítás, a manipuláció

és a felülvizsgálati üzenetek, szövegek, képek, archívumok, audiovizuális és audio- és videotartalmak, valamint

egyéb adatok átvitele, a globális számítógépes hálózat; füldugó búvárok számára; chip kártyák; memóriakártyák;

integrált áramköri kártyák (intelligens kártyák); mágneskártyák (kódolt); személyi igazolványok, mágneses;

mágneseskódolt mobil kártyák; integrált áramkörökkel rendelkező számítógépes chipet tartalmazó kártyák;

számítógépes billentyűzet; billentyűzetek mobiltelefonokhoz; távközlési gépek; okostelefonok; hordozható

telefonok; elektronikus zseb-fordítók; adóvevők; katódsugárcsövek; x-sugarak nem orvosi célokra szolgáló

tubusok; fényvédő szemüveg; védőszemüvegek; napszemüveg; számítógépes lemezmeghajtók; balesetek,

besugárzás és tűz elleni védőruházat; videokazetták, videokazetták, mágnesszalagok, mágneslemezek, DVD-k,

hajlékonylemezek, optikai lemezek, kompakt lemezek, mini-lemezek, CD-ROM-ok, amelyek mindegyike üres

vagy előre felvett zenével, hanggal vagy képekkel (amely lehet élénk); videokamerák; videotelefonok;

 anti-káprázatos árnyalatok; integrált áramkörök.

 14    Ékszerek, csecsebecsék (ékszerek), drágakövek; értékes fémek; nemes fémötvözetek; horológiai és időmérő

műszerek; dísztárgyak (ékszerek); díszpálcák sapkákhoz, tüskékhez (ékszerekhez); brossok (ékszerek);
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nyakkendő; amulettek (ékszerek); gyűrűk (ékszerek); fülbevaló; dohánytermékek nemesfémekben; karkötők

(ékszerek); kulcstartók (csecsebecsék vagy fülbevalók); újdonság kulcstartók, kulcstartók; mandzsetta;

nyakláncok (ékszerek); stopperóra; szobrok; nemesfém szobrocskák; nemesfém figurák (szobrocskák); ékszerek;

érem; nemesfém emlékérmek, medálok (ékszerek); medálok nem nemesfémből; érmék; féldrágakövek;

drágakövek (drágakövek); pendulák (óraipar); báját (ékszereket); emléktáblák, trófeák, nemesfém szobrok;

 karóra; órák; órák; karórák; elektromos órák; pendulák (óra); nyakkendő.

 25    Ruházat, lábbelik, fejfedők; kabátok; mellények; stadion mellények (jelző mellények); fürdőruhák;

fürdőruhák; sapkák; sapkák; csizma; sálak; cipők és lábbelik; ingek; hajpántok; övék; nyakkendők; kötények;

pulóverek; ruhadarabok; szoknya; kendő; bandanák (nyakláncok); kötött sapkák; kesztyűk; vízálló ruházat;

kabátok; blézer; sportkabátok; pulóverek; ujjatlan pulóverek; pulóverek; fehérnemű; harisnyatartó; zokni és

harisnya; nadrág; rövidnadrág; pizsama; bibs, nem papírból; kötöttáru (ruházat); csuklópántok; kimonó;

mellények; csecsemők és gyermekek öltönyei; cipők; sportcipő; T-shirt; trikóingek; szandál; egyenruhát; ruházat;

 ruhák; autós ruházat; kupak csúcsok; bőrruházat.

 ( 210 ) M 18 02207

 ( 220 ) 2018.07.23.

 ( 731 )  BrillMasters Hungary Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Matus Mónika, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

  16    Papír és karton; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

 ( 210 ) M 18 02210

 ( 220 ) 2018.07.23.

 ( 731 )  KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt., Nádudvar (HU)

 ( 740 )  Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Jelen vagyunk a jövőben

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrők cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltöpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és
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feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 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 02211

 ( 220 ) 2018.07.23.

 ( 731 )  Bábel Sajt Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) AHLAMI

 ( 511 )   29    Tejtermékek, sajtok.

 ( 210 ) M 18 02212

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Farkas Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 541 ) OSCAR

 ( 511 )  33    Alkoholos italok, sör kivitelével; aperitifek; borok; brandyk; égetett szeszes italok; pálinkák; likőrök;

koktélok; rumok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; whisky; vodka; szeszes italok; alkoholos gyümölcsitalok;

 kevert alkoholos italok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; vendéglátóipari és alkoholos áruk bemutatása és kiállítása; hirdetési és

reklámozási szolgáltatás; on-line hirdetőtevékenység számítógépes hálózaton keresztül; vendéglátóipari franchise

 rendszerek létrehozása és működtetése; vendéglátóiparban használatos termékeket árusító boltok üzemeltetése.

 43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek működtetése és üzemeltetése; bárok, snackbárok és

eszpresszók üzemeltetése és működtetése; kantinok, büfék, étkezdék és önkiszolgáló üzemeltetése és

működtetése; kávéházak üzemeltetése és működtetése; panziók, kempingek, üdülők, turistaházak, üdülőtáborok

 üzemeltetése; szállodák üzemeltetése; átmeneti szállás kiadása; fizetővendég szolgáltatás.

 ( 210 ) M 18 02244

 ( 220 ) 2018.07.25.

 ( 731 )  Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szenzációs négyes

 ( 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 02298

 ( 220 ) 2018.07.31.

 ( 731 )  BIOFARMA, Suresnes Cedex (FR)

 ( 300 )  184472234 2018.07.26. FR
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 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BISCOVER

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 02299

 ( 220 ) 2018.07.31.

 ( 731 )  BIOFARMA, Suresnes Cedex (FR)

 ( 300 )  184472243 2018.07.26. FR

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BISCOVERCARD

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 02313

 ( 220 ) 2018.08.01.

 ( 731 )  Hotel Egerszalók Turisztikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mesés Shiraz

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci tanulmányok;

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

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti

tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; szponzorok

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

értékelések; üzleti Információk; üzleti ínformációk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

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

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

 számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; coaching

[tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; golflétesítmények

üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző

szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

 vidámparkok.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz

[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 02318

 ( 220 ) 2018.08.01.

 ( 731 )  Horváth Gréta, Nyíregyháza (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; fogkrémek; folyékony fogkrém; lenyelhető fogkrém; rágható fogkrémek; szilárd

 fogkrém-tabletták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 10    Készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; fültisztítók; fülpiszkálók (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Fogkefe; fogkefe- és fogkrémtartók; fogkefe tartók/tokok; fogkefe tokok; fogkefék; fogkefesörték;

fogkefetartók; eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak,

kések és villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; fogkefék állatoknak; fogkefék (elektromos -); fogkefék kisállatoknak; fogkeféket és

fogselymeket tartalmazó szájápoló készletek; fali szappantartók; szappantartók (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02325

 ( 220 ) 2018.08.02.

 ( 731 )  Two Zero One Enterprises Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 02330

 ( 220 ) 2018.08.03.

 ( 731 )  Kis Domonkos Márk, Dunakeszi (HU)

 ( 541 ) VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 210 ) M 18 02331

 ( 220 ) 2018.08.03.

 ( 731 )  Beijing Qian Dai Fu Information & Technology Company, a Chinese Limited Corporation, Beijing (CN)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti adminisztrációs szolgáltatások, nevezetesen teljeskörű vízuműgyintézési szolgáltatás nyújtása

diplomáciai képviseletek, nagykövetségek, konzulátusok, légitársaságok, utazási irodák, szervezetek és

kereskedelmi testületekszámára; vízumügyintézéssel kapcsolatos üzleti tanácsadási és konzultációs

szolgáltatások; üzleti információs szolgáltatások nyújtása; vízumügyintézéssel kapcsolatos megkeresések

 vonatkozásában.

 39    Utazásszervezés és utazási irodai szolgáltatások, beleértve utazási vízumok és utazási okmányok intézését;

utazásszervezéshez, utazási vízumokhoz és utazási okmányokhoz kapcsolódó információs szolgáltatások

 nyújtása; utazási tanácsadási szolgáltatások nyújtása.

  45    Utazási vízumok kiadása; ezzel kapcsolatos tanácsadási és konzultációs szolgáltatások nyújtása.

 ( 210 ) M 18 02332

 ( 220 ) 2018.08.03.

 ( 731 )  Two Zero One Enterprises Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Budapest Speakeasy Bar & Cafe

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 02338

 ( 220 ) 2018.08.06.

 ( 731 )  Serei-Pálmai Panna, Budapest (HU)

 ( 541 ) PANKASTIC

 ( 511 )  9    Zenei hangfelvételek; zenei videófelvételek; zenei CD, DVD; letölthető zenefájlok.

 41    Zeneszerzés; zene komponálása; zene rögzítése; zenés koncertek; zenés szórakoztatás; zenés előadások;

 zenekiadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02342

 ( 220 ) 2018.08.06.

 ( 731 )  Athene IP Holding Ltd., Mermuda (BM)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ATHENE

 ( 511 )  36    Évjáradékokkal kapcsolatos szolgáltatások; járadékok kockázatelemzésével kapcsolatos szolgáltatások;

biztosítási szolgáltatások; életbiztosítások; befektetési egységhez kötött (unit linked) biztosítási szolgáltatások;

biztosításközvetítés; biztosítások kockázatelemzése; viszontbiztosítási szolgáltatások; évjáradéki és életbiztosítási

termékekhez kapcsolódó befektetési opciók biztosítása; évjáradékkal kapcsolatos termékek kibocsátása és

kezelése; számlák és befektetések kezelése és évjáradéki alapok befektetése és felosztása; felvilágosítás,

 tájékoztatásnyújtás és tanácsadás a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 18 02398

 ( 220 ) 2018.08.10.

 ( 731 )  Bank of America Corporation, Charlotte, North Carolina (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) BOFA

 ( 511 )  36    Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek; bankügyletek

lebonyolítása; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi elemzések; menedzsment és tanácsadás; tőkebefektetési

szolgáltatások; ügynöki tevékenység; pénzügyi eszközök tranzakciója és kereskedelme; pénzügyi információk

nyújtása; pénzügyi, értékpapír és árutőzsde szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások kötvényekbe való befektetés

formájában; hitel- és betéti kártya szolgáltatások; pénzügyi kutatások; és ezen a szolgáltatások egy online globális

 számítógépes hálózaton keresztül történő biztosítása.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások és kutatás és ezzel kapcsolatos kialakítás; ipari elemzés és

kutatási szolgáltatások; számítógépes hardverek és szoftverek kialakítása és fejlesztése; számítógép-programozás;

számítógépes szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerelemzés; online számítógépes szoftver biztosítása;

online számítógépes szoftver biztosítása pénzügyi információk és szolgáltatások eléréséhez online globális

 számítógépes hálózaton keresztül.

 ( 210 ) M 18 02402

 ( 220 ) 2018.08.10.

 ( 731 )  LAFARGE Cement Magyarország Kft., Királyegyháza (HU)

 ( 740 )  Arany Judit, Királyegyháza

  

( 554 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 210 ) M 18 02455

 ( 220 ) 2018.08.22.

 ( 731 )  Szabó István, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Nagyné Györfi Ildikó, Nagytarcsa

 ( 541 ) Logo§z Minden, ami Cégügy

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 02456

 ( 220 ) 2018.08.22.

 ( 731 )  Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) RKV

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

 szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 18 02458

 ( 220 ) 2018.08.22.

 ( 731 )  Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) TX-ADV

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02459

 ( 220 ) 2018.08.22.

 ( 731 )  Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) X-LIGHT

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02460

 ( 220 ) 2018.08.22.

 ( 731 )  Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) K-BLADE

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02461

 ( 220 ) 2018.08.22.

 ( 731 )  Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) CityBlade

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02462

 ( 220 ) 2018.08.22.

 ( 731 )  Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) TXM

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02463

 ( 220 ) 2018.08.22.

 ( 731 )  Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02464
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 ( 220 ) 2018.08.22.

 ( 731 )  Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) RKS

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02473

 ( 220 ) 2018.08.23.

 ( 731 )  Dr. Seuss Enterprises, L.P., San Diego (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 ) A GRINCS

 ( 511 ) 9    Műsoros videoszalagok, DVD-k, HD (nagyfelbontású) DVD-k és nagy sűrűségű optikai lemezek; műsoros

audio szalagok és kompaktlemezek (CD-k); élő szórakoztató programokat, animációs szórakoztató programokat,

zenét és történeteket, meséket tartalmazó audio és vizuális felvételek; zenei felvételek; letölthető audio és video

felvételek; letölthető mozifilmek; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli mobil eszközökön keresztül

letölthető csengőhangok, grafikák, háttérképek és zene; számítógépes képernyővédő szoftverek; mozifilmes

szórakoztató programokat tartalmazó, CD-ROM-on rögzített multimédia számítógépes szoftverek; szoftverek

videojátékokhoz és számítógépes játékszoftverek; letölthető számítógépes játékszoftverek; mobiltelefonokon és

táblagépeken használt letölthető számítógépes játékszoftverek; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli

kommunikációs eszközökön keresztül letölthető interaktív számítógépes játékprogramok, videojátékprogramok és

elektronikus játékprogramok és szoftverek; CD-n vagy DVD-n, kazettákon és memóriakártyákon található

videojáték-szoftverek; CD-n vagy DVD-n, kazettákon és memóriakártyákon található interaktív számítógépes

 játékprogramok, video-játékprogramok és elektronikus játékprogramok és szoftverek.

 41    Mozifilmek gyártása és forgalmazása; mozifilmek bemutatása, forgalmazása és köcsönzése; online

információ nyújtása a mozifilmes és videós szórakoztató programok területén globális kommunikációs hálózaton

keresztül; szórakozási, szórakoztatási hírek és információk nyújtása kommunikációs és számítógépes hálózatokon

keresztül; szórakoztatási szolgáltatások nyújtása globális kommunikációs hálózaton keresztül, olyan weboldalak

formájában, amelyek általános érdeklődésre számot tartó szórakozási, szórakoztatási információk széles

spektrumát tartalmazzák mozifilmekkel, zenés videókkal, kapcsolódó mozis videoklipekkel, képekkel és egyéb

multimédiás anyagokkal kapcsolatban; szórakoztatási szolgáltatások nyújtása vezeték nélküli kommunikációs

eszközökön, nevezetesen mobiltelefonokon, digitális személyi asszisztenseken, számítógépeken és vezeték

 nélküli kézi eszközökön keresztül továbbított rövidfilmek formájában.

 ( 210 ) M 18 02487

 ( 220 ) 2018.08.27.

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

 ( 541 ) COSIM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 02507

 ( 220 ) 2018.08.28.

 ( 731 )  M-GEL Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 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).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 18 02508

 ( 220 ) 2018.08.28.

 ( 731 )  Pannon Porcelán Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pannon Porcelán, a jövő hagyománya!

 ( 511 )   19    Kerámia és porcelán építőanyagok.

 21    Porcelánok és kerámiák; kerámia- és porcelándíszek; kerámia- és porcelándobozok; kerámia- és

porcelánszobrok; kerámia- és porcelán tojások; kerámia- és porcelán mellszobrok; kerámia- és porcelán

emléktáblák; kerámia- és porcelán dísztáblák; kerámia- és porcelán műtárgyak; szobrocskák kerámiából és

porcelánból; kerámiából és porcelánból készült díszszobrok; kerámia- és porcelánáruk díszítő célokra; kerámiából

és porcelánból készült díszes modellek; kerámiából és porcelánból készült díszes figurák; kerámiából és

porcelánból készült díszes szobrocskák; kerámiából és porcelánból készült információs táblák; művészeti tárgyak

kerámiából és porcelánból; kerámia és porcelán virágtartók; kerámia és porcelán díszcserepek; virágcserepek

kerámiából és porcelánból; kerámia és porcelán kávéskészletek; kerámia és porcelán tálcák; kerámia és porcelán

bögrék; dekoratív kerámia és porcelán; kerámia és porcelán dísztárgyak; kerámia és porcelán tortadíszek;

 kerámia- és porcelánpoháralátétek, csészealjak, porcelánból készült ékszerek; porcelánból készült hangfalak.

  42    Kerámia- és porcelántervezés.

 ( 210 ) M 18 02522

 ( 220 ) 2018.08.29.

 ( 731 )  Pharmacoidea Kft, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Letoha Tamás, Szeged

  

( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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,
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 fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 18 02789

 ( 220 ) 2018.09.24.

 ( 731 )  BIOFARMA, SURESNES cedex (FR)

 ( 300 )  184484521 2018.09.20. FR

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BLOCOVERCARD

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 02822

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  Li Qiang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

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

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

 ( 210 ) M 18 02823

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  Li Qiang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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A rovat 126 darab közlést tartalmaz.
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