
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 03909

 ( 220 ) 2017.12.06.

 ( 731 )  Horváth György, Budapest (HU)

  

( 554 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek, kovácsolt acél, kovácsolt fémötvözetekből készült rózsák,

 dísztárgyak.

 40    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek, kovácsolt acél, kovácsolt fémötvözetekből készült rózsák,

 dísztárgyak gyártása harmadik fél részére.

 ( 210 ) M 18 00036

 ( 220 ) 2018.01.08.

 ( 731 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Miseta Attila János, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching (tréning); konferenciák szervezése és lebonyolítása; mentorálás; vállalkozói kompetencia

 fejlesztés; vállalkozás fejlesztés, oktatás nemzetköziesítése.

  42    Tudományos szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói tevékenység; platform-mint-szolgáltatás (PaaS).

 ( 210 ) M 18 00037

 ( 220 ) 2018.01.08.

 ( 731 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Miseta Attila János, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Versenyek szervezése (oktatás); vállalkozói kompetencia fejlesztés; vállalkozás fejlesztése, oktatás

 nemzetköziesítése.

 ( 210 ) M 18 00382

 ( 220 ) 2018.02.07.

 ( 731 )  Brand Gardener Szolgáltató Kft., Biatorbágy (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Borotvaszappan; bőrápoló kozmetikumok; dezodoráló szappan; dezodorok emberi használatra vagy

állatoknak; hajápoló folyadékok; izzadásgátló piperecikkek; kenőcsök kozmetikai célokra; készítmények

borotválkozáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai,

szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; krémek bőrökhöz; naptejek; napvédő, napozó készítmények

 [kozmetikumok]; samponok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szappan (1); szappan (2).

 ( 210 ) M 18 00482

 ( 220 ) 2018.02.15.

 ( 731 )  Fehér Szilveszter, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Julianna, Budapest

 ( 541 ) PORTICON

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építkezés; ablaktisztítás; ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; buldózerek kölcsönzése; csiszolás; csiszolás habkővel;

csővezetékek építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; elektromos berendezések

üzembehelyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; építés; építési tanácsadó szolgáltatások;

építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületek [belső] tisztítása,

takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; fényképezőgépek javítása; filmvetítőgépek javítása és

karbantartása; gyárépítés; kábelfektetési szolgáltatások; konzultáció konstrukciókról; kőműves munkák; külső és

belső festés; lakkozás; nyílászárók beszerelése; raktárak építése és javítása; rozsdamentesítés; tapétázás; vakolás

 [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 18 00682

 ( 220 ) 2018.03.05.

 ( 731 )  PVM Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Top Dog Hotel

 ( 511 )  39    Helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban; kalauzoló szolgáltatás; kirándulások, túrák,

 társasutazások szervezése; parkolási szolgáltatások; sofőrszolgáltatás.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; partik tervezése

 (szórakoztatás).

 43    Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék,

étkezdék; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése);

szállásfoglalás; szállodai szobafoglalás; szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz

 (tárgyalótermek); vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00842

 ( 220 ) 2018.03.18.

 ( 731 )  Szennyai Anita, Cserszegtomaj (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

 ( 210 ) M 18 00932

 ( 220 ) 2017.08.16.

 ( 731 )  Szabó András Viktor, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) YOUR COMPETENCE IS OUR MISSION

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; fordítás és

 tolmácsolás; oktatás, szórakozás és sport.

 42    Tervezési szolgáltatások; információtechnológiai [IT]szolgáltatások; tudományos és technológiai

 szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.

 ( 210 ) M 18 01145

 ( 220 ) 2018.04.11.

 ( 731 )  Schiller Erika 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Jam Cafe

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 01388

 ( 220 ) 2018.05.03.

 ( 731 )  Misszió a teljes értékű felnőttségért Alapítvány 1/1, Csömör (HU)

 ( 740 )  Dr. Sallai Károly, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Mentorálás [szellemi]; vallási összejövetelek szervezése; személyiségfejlesztő képző és önképző kurzusok

szervezése; kulturális programok, nyári tábor szervezése; ifjúsági-, női- és családkonferencia; divattal kapcsolatos

 információk.

 ( 210 ) M 18 01401

 ( 220 ) 2018.05.07.

 ( 731 )  Forum Irodaház Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 ) Forum Kontroll

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek

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

[jogi szolgáltatások]; éjjeliőr-szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása; eltűnt személyek felkutatása;

engedélyek jogi ügyintézése; fizikai biztonsági tanácsadás; internetes domain-nevek bérbeadása; jogi
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dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; személyi testőrszolgálat; szerzői jogok kezelése;

 társasági kísérő szolgáltatások; tűzjelző készülékek kölcsönzése; tűzoltás; tűzoltókészülékek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 18 01490

 ( 220 ) 2018.05.16.

 ( 731 )  Kovács Attila, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Pécsről származó tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok

 (dzsemek), aszalt gyümölcsök.

 30    Pécsről származó lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények,

fagylaltok, cukor, méz, melaszszirup, élesztő, sütőporok, só, gabonakészítmények, gabonaszeletek, édes és sós

aprósütemények, kekszek, chips [gabonakészítmény], csokoládé-bevonatú diófélék, karamellák [cukorkák],

 kekszek, rágcsálnivalók, marcipán.

  31    Pécsről származó magvak, diófélék, olajos magvak.

  39    Pécsről származó áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 18 01510

 ( 220 ) 2018.05.17.

 ( 731 )  DOMEA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kövér Mietta Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Domea Mobili Italiani

 ( 511 )   20    Olaszországból származó bútorok, tükrök, keretek.

 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).

 ( 210 ) M 18 01555

 ( 220 ) 2018.05.22.

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

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ANAMÉ

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 01627

 ( 220 ) 2018.05.30.

 ( 731 )  Grabowski Kiadó Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hermann Zsuzsanna, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01630

 ( 220 ) 2018.05.30.

 ( 731 )  György Péter Károly, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bartl Barbara, Budapest

  ( 546 )

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

  24    Textíliák és pótanyagaik.

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

 ( 210 ) M 18 01650

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Rudi-Ker Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; kolbásztermékek; kolbászok; kolbászhús; főként húst

 tartalmazó készételek.

 30    Kötőanyagok kolbászhoz; friss kolbászostekercsek; csípős kolbász és ketchup félbevágottkifliben; hot

 dogok [szendvicsek].

  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból.

 ( 210 ) M 18 01652

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  CU IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest
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 ( 541 ) TECHNIK SANITERY

 ( 511 )  11    Fürdőszoba felszerelések egészségügyi célokra [szaniteráruk]; fürdőszoba felszerelések vízellátási célokra;

fürdőszoba melegítők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai berendezések; fürdőszobai csapok; fürdőszobai

melegítők; fürdőszobai mosdók; fürdőszobai mosdókagylók; fürdőszobai mosdókagylók [szaniter berendezések

részei]; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; szaniterek és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok;

talapzatos fürdőszobai mosdókagylók; talapzatos fürdőszobai mosdók; vízforralók, autogejzírek és fürdőszobai

 melegítők; zuhanyfejek fürdőszobai csapokra.

 20    Elemes fürdőszoba bútorok; fürdőszoba szekrények; fürdőszobabútorok; fürdőszobai berendezések bútorok

formájában; fürdőszobai székek; fürdőszobai szekrények; fürdőszobai tükrök; fürdőszobaszekrények;

mosdókagylóval egybeépített fürdőszobaszekrények; mosdóval egybeépített fürdőszobaszekrények; műanyag

 fürdőszobabútorok; nem fém fürdőszobai akasztók.

 ( 210 ) M 18 01653

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  CU IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Hőszivattyúk (gépalkatrészek).

 11    Energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk, hőpumpák; hőszivattyúk, hőpumpák; ablakra szerelhető

légkondicionáló egységek; ablakra szerelt légkondicionáló berendezések [ipari célokra]; elektromos

légkondicionálók; elektromos szűrők légkondicionáló berendezésekhez; elszívó berendezések

[szellőzőrendszerek vagy légkondicionálók]; fedelek, burák légkondicionáló berendezésekhez; fűtő, hűtő,

szellőztető, légkondicionáló és tisztítóberendezések (szobai); gépjármű HVAC rendszerek [fűtő, szellőztető és

légkondicionáló]; háztartási légkondicionáló berendezések részét képező elektromos ventilátorok; háztartási

légkondicionáló berendezések; háztartási légkondicionáló készülékek; hordozható légkondicionáló berendezések;

hordozható légkondicionálók; HVAC rendszerek [fűtő, szellőztető és légkondicionáló]; ipari légkondicionáló

berendezések; járókerekek [légkondicionáló berendezések részei]; kombinált fűtő- és légkondicionáló

berendezések; központi légkondicionáló berendezések [ipari célokra]; központi típusú légkondicionáló

berendezések; légkondicionáló berendezések kereskedelmi használatra; légkondicionáló berendezések;

légkondicionáló berendezések hajókhoz; légkondicionáló berendezésekben használt ventilátorok; légkondicionáló

berendezések ipari használatra; légkondicionáló berendezések járművekben való használatra; légkondicionáló

berendezések szárazföldi járművekhez; légkondicionáló berendezések háztartási célokra; légkondicionáló

egységek lakásokba; légkondicionáló készülékek kereskedelmi használatra; légkondicionáló készülékekhez

használt párásító berendezések; légkondicionáló készülékek mezőgazdasági használatra; légkondicionáló

készülékek autókba; légkondicionáló panelek hűtőhelyiségekhez, hűtőkamrákhoz; légkondicionáló szűrők;

légkondicionáló ventilátorok; légkondicionálók; légkondicionálók járművekhez; légszűrők légkondicionálókhoz;

párologtatók, evaporátorok légkondicionálókhoz; szelepek légkondicionálókhoz; szellőző [légkondicionáló]

készülékek járművekhez; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szobai légkondicionálók; szűrők

légkondicionáló berendezésekhez; szűrők légkondicionálókhoz; ventilátorok [légkondicionáló berendezések

 alkatrészei]; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; ventilátorok légkondicionáló berendezésekhez.

 ( 210 ) M 18 01654

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  CU IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés kis- és nagykereskedelme; fa-, építőanyag-, szaniteráru kis- és

nagykereskedelme; vasáru-, festék- és üvegáru kis- és nagykereskedelme; kazán készülékek kis- és

nagykereskedelme; fürdőszobai szaniterek kis- és nagykereskedelme; fürdőszobai szerelvények kis- és

nagykereskedelme; fürdőszobai bútorok kis- és nagykereskedelme; fürdőszobai eszközök kis- és

nagykereskedelme; szivattyúk kis- és nagykereskedelme; hőszivattyúk kis- és nagykereskedelme; búvárszivattyúk

kis- és nagykereskedelme; kerti öntöző szivattyúk kis- és nagykereskedelme; fűtési szivattyúk kis- és

nagykereskedelme; szennyvíz szivattyúk kis- és nagykereskedelme; konyhai szerelvények kis- és

nagykereskedelme; konyhai csaptelepek kis- és nagykereskedelme; konyhai mosogató csaptelepek kis- és

 nagykereskedelme; konyhai csaptelep szettek kis- és nagykereskedelme.

 37    Gáz- és villamosenergia-berendezések javítása és karbantartása; gáz- és vízvezetékek beszerelése;

vízvezeték-szerelés; vízvezetékek karbantartása; vízvezetékek beszerelése; vízvezeték szerelés, gáz és víz

bevezetése; vízvezeték rendszerek tisztítása; vízvezeték-rendszerek beszerelése; vízvezeték szerelés és üvegezés;

gáz- és vízvezetékek beszerelése; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;

vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; fűtési rendszerek karbantartása és javítása;

fűtéstechnikai szolgáltatások; központi fűtés rendszerek üzembe helyezése; épületgépészeti szerelési

szolgáltatások; épületgépészeti karbantartási szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások;

villamos vezetékekkel kapcsolatos szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások;

légkondicionáló berendezések javítása; légkondicionáló-tisztítási szolgáltatások; légkondicionáló berendezések

üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése; légkondicionáló berendezések telepítése

és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek

karbantartása; légkondicionáló berendezések javítása és karbantartása; légkondicionáló berendezések javítása

vagy karbantartása; légkondicionáló rendszerek nyílásainak lezárásával kapcsolatos szolgáltatások;

légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; légkondicionáló berendezések javítása vagy

karbantartása [ipari célra]; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; tiszta

terekben használt légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések javításával

vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések

épületekbe való utólagos beszerelése; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése,

 karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 18 01656

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Nagy Viktor, Mártély (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Elkészített pizzaételek; előkészített pizzák; elősütött pizzalapok; fagyasztott pizzák; friss pizzák; hűtött

pizzák; készételek pizzák formájában; készítmények pizza alapok előállításához; nyers pizzák; pizza; pizza

alapok; pizza keverékek; pizzaalapok; pizzafűszerek; pizzalapok; pizzaliszt; pizzaszószok; pizzatészták; szószok

 pizzára; tészta pizza készítéshez, pizzatészta; pita kenyér; szendvicsek; töltött tekercsek.

  39    Pizza kiszállítás; étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás.

 43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított

ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel előkészítés; étel és
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ital catering rendezvényekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital

catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények

számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel- és italellátás; étel- és italkészítés; étel- és

italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil

teherautóból; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételek és italok biztosítása bisztrókban;

ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és

italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételekés italok felszolgálása mozgó

büfékben; ételek és italok felszolgálása mozgó büfékocsikban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása pizzéria

éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai

szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési

szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások olasz ételek biztosításával kapcsolatban;

étkeztetési szolgáltatások grill ételek biztosításával kapcsolatban; éttermi foglalások és ételek megrendelése; klub

szolgáltatások étel és ital biztosítására; olasz ételek készítése azonnali fogyasztásra; grill ételek készítése azonnali

fogyasztásra; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

 koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; bár szolgáltatások; bárok; bár- és éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01659

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Téglás István, Tatabánya (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  44    Masszázs; masszázs szolgáltatások; relaxációs terápiával kapcsolatos masszázs szolgáltatás; frissitő

masszázs; egészségjavító masszázs; rekreációs maszázs; relaxációs masszázs; frissítő masszázs szolgáltatások;

 egészségjavító masszázs szolgáltatások; rekreációs masszázs szolgáltatások; relaxációs masszázs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01665

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Dencinger Dávid 50%, Gyöngyös (HU)

 Kárászi Balázs 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sport Kempo Hungarian Open

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

 ( 210 ) M 18 01666

 ( 220 ) 2018.06.01.

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

  
( 546 )

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

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

 oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 18 01683

 ( 220 ) 2018.06.04.

 ( 731 )  Khiva Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Cserép Edit, Budapest

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 18 01752

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Egyházi Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Edzőtermi szolgáltatások; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; súlyzós edzéssel kapcsolatos

edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; testedzési, testnevelési szolgáltatások;

testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;

testedzéssel kapcsolatos oktatás; csoportos edzés oktatása; személyes edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási

szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon

keresztül; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és

kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás;

súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabad testsúlyos súlyzós edzéssel

kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi edző képzés; szabad

testsúlyos személyi edző képzés; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; kettlebell

edzőtermi szolgáltatások; kettlebell testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell súlyzós edzéssel

kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; kettlebell testedzési, testnevelési szolgáltatások; kettlebell

testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kettlebell testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások

biztosítása; kettlebell testedzéssel kapcsolatos oktatás; kettlebell csoportos edzés oktatása; kettlebell személyes

edzés oktatása; kettlebell edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; kettlebell edzési utasítások és felszerelés

biztosítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; kettlebell egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; kettlebell erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; kettlebell erősítő és

kondicionáló edzés; kettlebell fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; kettlebell sportoktatás/edzés; kettlebell

sportoktatás, edzés és irányítás; kettlebell súlyzós edzés oktatása; kettlebell súlyzós edzéssel kapcsolatos

edzőtermi szolgáltatások; kettlebell személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; kettlebell testmozgásra, -edzésre

alkalmas létesítmények üzemeltetése; kettlebell személyi edző képzés; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos

workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos szemináriumok

szervezése, rendezése és lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos táborok szervezése, rendezése és

lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos bemutatók szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell

edzéssel kapcsolatos workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos

szemináriumok szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos táborok szervezése,

 rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos bemutatók szervezése, rendezése és lebonyolítása.

 44    Rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások

biztosítása; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok

 kidolgozása.

 ( 210 ) M 18 01753
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 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Hörömpő Ágnes, Monor (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fogyasztószerek [kozmetikumok], nem orvosi használatra; fogyasztó krémek; fogyasztó gélek.

5    Fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; diétás táplálékkiegészítők; diétás italok nem gyógyászati célokra;

fogyasztó tea nem orvosi használatra szálas és filteres kiszerelésben; étrend-kiegészítő italpor keverékek;

 fogyasztó italpor keverékek.

 35    Diétás készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos online kereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01755

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Guide.me Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mobil alkalmazások; letölthető mobil alkalmazások; turisztikai mobil alkalmazások; turisztikai célú mobil

alkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes alkalmazások mobil eszközökhöz;

letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek

 és alkalmazások mobil eszközökhöz.

 41    Turisztikai témájú elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; turisztikai témájú

elektronikus magazinok kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok

 multimédiás megjelentetése; nem letölthető turisztikai témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása.

 42    Mobil alkalmazások hosztolása; szoftverek tervezése és fejlesztése a mobil alkalmazások területén;

szoftvertervezés szoftverfejlesztés; szoftvertervezés okostelefonokhoz; szoftvertervezési szolgáltatások;

számítógépes szoftverfejlesztés; multimédiás alkalmazások programozása; alkalmazásszoftverek fejlesztése;

mobil alkalmazások fejlesztése; letölthető mobil alkalmazások fejlesztése; turisztikai mobil alkalmazások

 fejlesztése; turisztikai célú mobil alkalmazások fejlesztése.

 ( 210 ) M 18 01756

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Sebők Sándor 100%, Szeged (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   20    Rakodólapok (szállító), nem fémből.

 ( 210 ) M 18 01759

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Moeraki Holding Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Anna Márta, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   36    Iroda helyiségek bérbeadása; vagyonkezelés.

  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

  40    Energiatermelés.

 42    Energiatakarékossági tanácsadás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések,

 földmérések; minőségellenőrzés; műszaki tervtanulmányok készítése.

 ( 210 ) M 18 01933

 ( 220 ) 2018.06.22.

 ( 731 )  Ekbauer Róbert, Balatonmagyaród (HU)

 ( 541 ) Xmotor TV

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; reklámozás;

kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámterjesztés; reklámügynökségek,

 hirdetési ügynökségek.

  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); digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető);

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangfelvételek kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; online,

 nem letölthető videók biztosítása; szinkronizálás; televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 18 02073

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  Szabó Tamás, Perbál (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   19    Ajtók, ablakok, műemlék nyílászárók.

 ( 210 ) M 18 02074

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  Hoffmann Anikó, Kozármisleny (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  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 02075

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  Szőke István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  11    Fűtéssel kapcsolatos látványeszközök; kandallók; biokandallók; elektromos kandallók; fatüzelést imitáló

 kandallók [háztartási]; széntüzelést imitáló kandallók [háztartási].

  19    Nem fém falak; nem fém falpanelek; falborítások nem fémből.

  27    Fal- és mennyezetborítások.

  44    Kertészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02077

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  Bánusz Viktor, Pécsvárad (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  40    Étel és ital kezelés.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 44    Táplálkozási tanácsadás; táplálkozási és étrendi tanácsadás; táplálkozási, tanácsadási és tájékoztatási

 szolgáltatások; súlycsökkentés, étrendtervezés és felügyelet.

 ( 210 ) M 18 02079

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  Szitahegy Kft. 100%, Csopak (HU)

 ( 740 )  Kovács Tamás, Csopak

 ( 541 ) Szent Donát Borkúria

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 02080

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek; higiéniai termékek gyógyászati

célokra; táplálékkiegészítők; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és

anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitaminkészítmények ételkiegészítők

formájában; fertőtlenítőszerek; gyógyszeres fogkrémek és szirupok; herbateák és gyógynövénykivonatok orvosi

célokra; gyógyszeres ételkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás ételkészítmények gyógyászati használatra

melyeket instant élelmiszerként vagy önálló keverékként napi rendszerességgel használnak diétás

ételkiegészítőként; gyógyszeres ételkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás ételkészítmények gyógyászati

használatra melyeket instant élelmiszerként vagy önálló keverékként napi rendszerességgel használnak diétás

ételkiegészítőként és melyek tejporból vagy állati- vagy zöldségproteinből állnak és vitamint, ásványi anyagokat,

nyomelemeket vagy cukorkiegészítőt is tartalmaznak; proteinkészítmények vagy proteines ételek orvosi

használatra; vitaminnal és ásványi anyagokkal dúsított élelmiszerek koncentrátum formájában orvosi használatra

 táplálékkiegészítőként; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra melyek ebbe az osztályba tartoznak.
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 ( 210 ) M 18 02081

 ( 220 ) 2018.07.08.

 ( 731 )  Pócz János, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 02082

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02088

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  FENYVES DENT Egészségügyi és Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Kókay Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) APOLLO DENT

 ( 511 )   44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; klinikák; orvosi rendelők szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 18 02089

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  FÁN GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02092

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  dr. Dimény Imre, Mezőkövesd (HU)

 ( 541 ) bagee

 ( 511 )   16    Bevásárló szatyor, táska; bevásárló táskák műanyagból; papír bevásárlótáskák, szatyrok.

  18    Bevásárlótáskák; textil bevásárlótáskák; újrahasznosítható bevásárlótáskák; vászon bevásárlótáskák.

 35    Reklámanyagok kölcsönzése; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,áruminták) terjesztése; reklámanyagok
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 terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; szponzorok felkutatása.

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

 ( 210 ) M 18 02102

 ( 220 ) 2018.07.10.

 ( 731 )  Digitop Kft. 100%, Sopron (HU)

 ( 740 )  Kecskés Péter, Sopron

  

( 546 )

 ( 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 (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02103

 ( 220 ) 2018.07.10.

 ( 731 )  AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  HEGYESI ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 18 02133

 ( 220 ) 2018.07.12.

 ( 731 )  Köves és Forcon Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 02202

 ( 220 ) 2018.07.20.

 ( 731 )  Gáspár Róbert, Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás Péter, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 18 02311

 ( 220 ) 2018.08.01.

 ( 731 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak, más osztályba nem sorolt snack termékek,

 pástétomok.

  30    Szendvicsek; más osztályba nem sorolt snack termékek.

 ( 210 ) M 18 02344

 ( 220 ) 2018.08.06.

 ( 731 )  MagOrganic Befektetési és Szolgáltató Kft., Tiszaszőlős (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Raktározás, tárolás, mezőgazdasági termények szárítása, tisztítása.

  44    Mezőgazdasági szolgáltatások, tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 02378

 ( 220 ) 2018.08.08.

 ( 731 ) KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Budapest Déli Városkapu

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

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 02379

 ( 220 ) 2018.08.08.

 ( 731 ) KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Budapest South Gate

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

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 210 ) M 18 02475

 ( 220 ) 2018.08.23.

 ( 731 )  HUB ASSET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02476

 ( 220 ) 2018.08.23.

 ( 731 )  HUB ASSET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LEO

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02576

 ( 220 ) 2018.09.04.

 ( 731 )  JANET LANKA (PVT) LTD, Colombo (LK)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek; esszenciális olajok; smink készítmények; smink termékek; hajápoló készítmények;

hajápoló termékek; olajok fejmasszázshoz (nem gyógyhatású); hajbalzsam; fej balzsam (kozmetikai); hajkrémek;

fejkrémek; hajolaj permetek; nem gyógyhatású fejbőr kezelő készítmények; samponok; hajpakolások; tartós

hajkezelések; nem gyógyhatású testápoló krémek; szépségápolási készítmények; szépségápolási termékek;

testápoló készítmények (nem gyógyhatású); testápoló termékek (nem gyógyhatású); testápoló olajspray-k;

bőrápoló kivonatok; arcápoló termékek (kozmetikai); kozmetikai szemzselék; nem gyógyhatású krémek

szemápoláshoz; szérumok kozmetikai alkalmazásra; arcradírok (kozmetikai); arclemosók; nem gyógyhatású

antibakteriális arclemosók; bőrápoló készítmények (kozmetikai); bőrápoló termékek (kozmetikai); arcmaszkok

(kozmetikai); tisztító maszkok; nem gyógyhatású masszázskrémek; nem gyógyhatású masszázsolajak;

aromaterápiás olajok; tisztító olajok, habok, zselék, folyadékok és oldatok; bőrápoló és bőrtisztító hámlasztók;

nem gyógyhatású fürdőzselék; tusolózselék; termékek fürdéshez, nem gyógyhatású; készítmények tusoláshoz;

testradírok; radírok (készítmények), nem gyógyászati célra; testápolók (nem gyógyászati célra); hidratáló

folyadékok (kozmetikai); bőrápoló balzsamok (nem gyógyhatású); nem gyógyhatású ajakbalzsam; kézápoló

készítmények; kézkrémek; nem gyógyhatású lábbalzsamok, krémek és porok; lábáztatók; körömápoló gélek

(kozmetikai); körömápoló folyadékok (kozmetikai); körömápoló balzsamok; körömlakkok; körömerősítő oldatok

(kozmetikai); nem gyógyhatású körömápoló készítmények; illatszerek; rózsaolaj; tömjénrudak; kenőcsök,

 balzsamok (nem gyógyhatású); illatosított fa; illatosított zacskók, tasakok.

 ( 210 ) M 18 02600

 ( 220 ) 2018.09.06.

 ( 731 )  M7 TAKARÉK Szövetkezet, Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) M7 TAKARÉK Szövetkezet

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02720

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; teák; kakaó; kakaós termékek; cukor; cukorka (cukor); rizs; tápióka; növényi alapú kávépótlók; liszt;

lisztkeverékek; kenyér; friss péksütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; méz; szirupok és melasz; feldolgozott

gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; sütőpor; só, fűszerek és ízesítőszerek;

mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi;

 csokoládé; kekszek [édes vagy sós]; müzliszeletek, energiaszeletek; müzli.

 35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;

merchandising szolgáltatások; árubemutatás; termékminták, áruminták terjesztése; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

 43    Étel- és italellátás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel és ital catering

szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek

 számára; étel- és italkészítés; kültéri étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 02721

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, budapest

 ( 541 ) ÉDES MACKÓ

 ( 511 )  30    Kávé; teák; kakaó; kakaós termékek; cukor; cukorka (cukor); rizs; tápióka; növényi alapú kávépótlók; liszt;

lisztkeverékek; kenyér; friss péksütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; méz; szirupok és melasz; feldolgozott

gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; sütőpor; só, fűszerek és ízesítőszerek;

mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi;

 csokoládé; kekszek [édes vagy sós]; müzliszeletek, energiaszeletek; müzli.

 35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;

merchandising szolgáltatások; árubemutatás; termékminták, áruminták terjesztése; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

 43    Étel- és italellátás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel és ital catering

szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek

 számára; étel- és italkészítés; kültéri étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 02739

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  BIOFARMA, SURESNES cedex (FR)

 ( 300 )  184483411 2018.09.17. FR

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 21. szám, 2018.11.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2675



 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BLOCOVER

 ( 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 02831

 ( 220 ) 2018.09.28.

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Antihisztamin allergiás, pszichiátriai és specifikus gyermekgyógyászati rendellenességek kezelésére,

valamint aneszteziológiában történő alkalmazásra, kivéve a reumás, fájdalomcsillapító és gyulladásgátló

 indikációkat.

A rovat 58 darab közlést tartalmaz.
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