
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 07 95698

 ( 220 ) 2099.04.06.

 ( 731 )  S , S (HU)

 ( 541 ) fasd

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek.

 ( 210 ) M 18 00103

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 )  City and Wine Programszervező Kft., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Batiz József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 39    Autóbuszkölcsönzés (1); autóbuszkölcsönzés (2); autóbuszok működtetése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; szállítás; utazás és utasok szállítása (1); utazás és

 utasok szállítása (2).

  41    Idegenvezetős túrák levezetése; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00197

 ( 220 ) 2018.01.22.

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

 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 50%, Tokaj (HU)

 ( 740 )  Pásztor Péter Imre, Tokaj

 ( 541 ) LANDMARK TOKAJ

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    A Tokaj földrajzi árujelző termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, szőlőmust és borecet.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00198

 ( 220 ) 2018.01.22.

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

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

 ( 740 )  Pásztor Péter Imre, Tokaj
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( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    A Tokaj födrajzi árujelző termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, szőlőmust és borecet.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00507

 ( 220 ) 2018.02.17.

 ( 731 )  Petissimo Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Potoczky Iván, Paks

 ( 541 ) Petissimo - Kedvenceink kedvence

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek; sebészeti

 varratanyagok.

  31    Táplálékok és italok állatoknak.

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

 ( 210 ) M 18 00508

 ( 220 ) 2018.02.19.

 ( 731 ) Citigroup Inc. (a Corporation organized under the laws of Delaware, United States of America), New York, New

 York (US)

 ( 300 )  81394 2017.08.21. KZ

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; alkalmazotti ösztönző és

elismerési programok: a dolgozói produktivitás, teljesítmény, elismertség és munkamorál fejlesztő és jutalmazó

promóciójára és díjazására; pénzügyi termékek és szolgáltatások eladásának és használatának ösztönző díjazási

reward! és redemption! programok adminisztrációja útján történő promóciója; értékesítésének és használatának

reklámozása ösztönző díjazási-, jutalmazási- és térítési programokon keresztül; mások árui és szolgáltatásai

 értékesítésének reklámozása hitel- és betéti kártyahasználatot és ügyfélhűséget értékelő díjak promóciója.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi szolgáltatások; banki

szolgáltatások; mobilbank szolgáltatások; hitelkártya és betéti kártya szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások,

kereskedelmi és fogyasztói hitelezés és finanszírozás; értékpapír kereskedelem, kereskedelmi, konzultációs és

garanciavállalási szolgáltatások mások részére; pénzügyi és befektetési menedzsment, tervezés és tanácsadás;

befektetési banki szolgáltatások; hiteltanácsadás és információnyújtási szolgáltatások; hiteloktatással kapcsolatos

információadás; pénzügyi kutatás és információadás; befektetési alapok elektronikus átutalása, automatikus

klíring elszámoló házi szolgáltatások (ACH), hitelkártya, betéti kártya, elektronikus csekk és elektronikus
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kifizetések elektronikus feldolgozása globális számítógépes hálózaton keresztül; pénzügyi szolgáltatások,

pénzügyi tranzakciók elősegítése, kifizetési szolgáltatások, befektetési alapok elektronikus úton történő átutalása

területén; élet-, baleset-, rokkantsági és ingatlanbiztosítással és életjáradék szerződésekkel kapcsolatos

 forgalmazási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00509

 ( 220 ) 2018.02.19.

 ( 731 ) Citigroup Inc. (a Corporation organized under the laws of Delaware, United States of America), New York, New

 York (US)

 ( 300 )  81395 2017.08.21. KZ

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

 ( 541 ) CITI Welcome what's next

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; alkalmazotti ösztönző és

elismerési programok: a dolgozói produktivitás ,teljesítmény, elismertség és munkamorál fejlesztő és jutalmazó

promóciójára és díjazására; pénzügyi termékek és szolgáltatások eladásának és használatának ösztönző díjazási

reward! és redemption! programok adminisztrációja útján történő promóciója; értékesítésének és használatának

reklámozása ösztönző díjazási-, jutalmazási- és térítési programokon keresztül; mások árui és szolgáltatásai

 értékesítésének reklámozása hitel- és betéti kártyahasználatot és ügyfélhűséget értékelő díjak promóciója.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyiszolgáltatások; banki

szolgáltatások; mobilbank szolgáltatások; hitelkártya és betéti kártya szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások,

kereskedelmi és fogyasztóihitelezés és finanszírozás; értékpapír kereskedelem, kereskedelmi, konzultációs és

garanciavállalási szolgáltatások mások részére; pénzügyi és befektetésimenedzsment, tervezés és tanácsadás;

befektetési banki szolgáltatások; hiteltanácsadás és információnyújtási szolgáltatások; hiteloktatással

kapcsolatosinformációadás; pénzügyi kutatás és információadás; befektetési alapok elektronikus átutalása,

automatikus klíring elszámoló házi szolgáltatások (ACH),hitelkártya, betéti kártya, elektronikus csekk és

elektronikus kifizetésekelektronikus feldolgozása globális számítógépes hálózaton keresztül;

pénzügyiszolgáltatások, pénzügyi tranzakciók elősegítése, kifizetési szolgáltatások, befektetési alapok

elektronikus úton történő átutalása területén; élet-, baleset-, rokkantsági és ingatlanbiztosítással és életjáradék

 szerződésekkel kapcsolatosforgalmazási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00943

 ( 220 ) 2018.03.23.

 ( 731 )  HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltószerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok körében a

következő termékek: cementek és ennek körében portlandcementek, kohósalak-portlandcementek,

kohósalak-cementek, mérsékelten szulfátálló kohósalak-cementek, szulfátálló kohósalak-cementek,

kompozit-cementek és kompozit-portlandcementek, cement vízhatlanítására szolgáló vegyszerek, a festékek

kivételével mész-acetát [kalcium-acetát] mész-karbonát [kalcium-karbonát], mész-klorid [kalcium-klorid],

 mészkő keményítésére szolgáló anyagok.

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből körében a következő termékek: cementek és ennek

körében portlandcementek, kohósalak-portlandcementek, kohósalak-cementek, mérsékelten szulfátálló

kohósalak-cementek, szulfátálló kohósalak-cementek, kompozit-cementek és kompozit-portlandcementek,
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cementlapok, cementoszlopok, előregyártott emelvények, nem fémből, fazekas agyag, mész mészkő, agyag,

agyag téglákhoz, beton, bevonatok [építőanyagok], bitumen építési anyagok, burkolatok, nem fémből, építési

 célokra (1), burkolatok, nem fémből, építési célokra (2), burkolólapok építéshez, nem fémből.

 ( 210 ) M 18 00953

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)

 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 ) slow art

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 00954

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)

 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 ) slow market

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 00955

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)

 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 ) slow life

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 01003

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Komarova Jelena, Budapest (HU)

 ( 740 )  Polezsajev Jegor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Halkonzerv, kaviár, tartósított, fagyasztott, szárított; kaviárpótló.

 ( 210 ) M 18 01004

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Komarova Jelena, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Polezsajev Jegor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Halkonzerv, kaviár, fagyasztott, tartós szárított élelmiszer; kaviárpótló.

 ( 210 ) M 18 01329

 ( 220 ) 2018.04.25.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) D BION FORTE

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és gyógyászati készítmények; diétás ételek és összetevők gyógyászati

használatra; étrend kiegészítők felnőttek és csecsemők számára; tapaszok és gyógyszeres tapaszok; vitaminok és

vitamin készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők gyógyászati használatra; probiotikus baktérium

 készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 18 01342

 ( 220 ) 2018.04.26.

 ( 731 )  TechTeamer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített.

  36    Online banki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01343

 ( 220 ) 2018.04.26.

 ( 731 )  TechTeamer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FaceKom

 ( 511 )  9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített.

  36    Online banki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01471

 ( 220 ) 2018.05.14.

 ( 731 )  Morrison Bowmore Distillers Limited, Glasgow, Scotland (GB)

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

 ( 541 ) AUCHENTOSHAN

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, sörök kivételével; whisky.

 ( 210 ) M 18 01597

 ( 220 ) 2018.05.25.

 ( 731 )  Boda Márton Pál, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; peptid hatóanyagú bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai szerek; bőrápoló

kozmetikumok; szépségápoló szérumok; peptid szérumok; peptid szérumok kozmetikai alkalmazásra;

öregedésgátló szérum; öregedés elleni kozmetikumok; öregedés elleni bőrápoló készítmények; peptid

 készítmények kozmetikai célokra.

 44    Bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; kozmetikai kezelések;

három fázisban történő peptid hatóanyag bevitelre épülő kozmetikai kezelések; peptidek kombinációjának

színkód rendszerrel történő bevitelére épülő kozmetikai kezelések; intelligens peptid alapú kozmetikai kezelések;

három dimenziós bőrápolási szolgáltatások; három dimenziós bőrápolással kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; mezoterápiás kezelés; mezoterápiás kezelési szolgáltatások; tű nélküli mezoterápiás kezelés; tű

 nélküli mezoterápiás kezelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01599

 ( 220 ) 2018.05.28.

 ( 731 )  Bors Richárd, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01605

 ( 220 ) 2018.05.28.

 ( 731 )  Bálega János, Hortobágy (HU)

 Bálega Nelli, Hortobágy (HU)

 ( 740 )  dr. Koppándi Dániel, Budapest

  

( 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).

 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).
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 ( 210 ) M 18 01608

 ( 220 ) 2018.05.29.

 ( 731 )  Zathureczky-Czukor Beatrix, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

  18    Bőröndök és szállító táskák; hétköznapi utcai táskák; táskák, hátizsákok táborozóknak, táskák.

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

  28    Testnevelési és sportcikkek; sporteszközök.

 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01609

 ( 220 ) 2018.05.29.

 ( 731 )  Baltavári Barna, Bodajk (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Vendéglátással (élelmezéssel) kapcsolatos reklámozási, kereskedelmi és franchise szolgáltatások.

  41    Vendéglátással (élelmezéssel) kapcsolatos szakmai képzések.

  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; étel- és italellátás.

 ( 210 ) M 18 01613

 ( 220 ) 2018.05.30.

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

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholos 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 01614

 ( 220 ) 2018.05.30.

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

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) Skybaby-Enjoy the energy!

 ( 511 )  32    Alkoholos 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 01617

 ( 220 ) 2018.05.28.

 ( 731 )  dr. Szendrői Dávid Viktor, Visegrád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; árverési szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások;

szövegszerkesztési és gépírási szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyorsírási szolgáltatások; iratmásolás; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

lebonyolítása és kereskedelmi szerződések készítése; kiszervezett vállalatirányítás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szakmai önéletrajz írása mások számára; számítógépes fájlkezelés,

adatkezelés; titkársági szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

projektmenedzsment; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; jogi jegyzékek kezelésével kapcsolatos

adminisztratív szolgáltatások; szövegszerkesztés; számítógépesített szövegszerkesztés; vállalati képviseleti

 szolgáltatások; okiratok másolása.
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 36    Adóbecslések; bankügyletek lebonyolítása; biztosítási tanácsadás; biztosításközvetítés; ingatlanközvetítés;

ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés;

irodahelyiségek bérbeadása; követelésbehajtási ügynökségek; elektronikus követelésbehajtási ügynökségek;

lakások bérbeadása; lakbér beszedés; adózással kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; örökléssel kapcsolatos pénzügyi

tanácsadás; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; jövedelemadóval kapcsolatos tanácsadás

[pénzügyi]; fizetésképtelenséggel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tanácsadási

szolgáltatások magánszemélyek számára; végrendeletekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; vagyonkezeléshez

 kapcsolódó pénzügyi tanácsadás.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; domain

nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás;

internetes domain-nevek bérbeadása; jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi

felügyeleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; kutatás és fejlesztés

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; engedélyezés [jogi

szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; előadói jogokkal kapcsolatos engedélyezési szolgáltatások [jogi

szolgáltatások]; engedélyeztetési szolgáltatások áruk gyártásához kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; fényképek

használatával kapcsolatos licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmek, televíziós műsorok és videók

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; filmekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekhez,

televíziós és videó produkciókhoz kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekkel, televíziós

műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; filmes szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és

zenei produkciókkal kapcsolatos szerzői jog védelmére és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások;

fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi tanácsadás]; franchise koncepciók

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; franchise tevékenység jogi kérdéseivel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok

hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok engedélyeztetése

[jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; ipari

tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari

tulajdonjogokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi szolgáltatások; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; jogi asszisztensi szolgáltatások; jogi és igazságügyi kutató szolgáltatások a szellemi

tulajdon területén; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs

szolgáltatások; jogi közvetítési szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi segítségnyújtó

szolgáltatások; jogi szolgáltatások; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások szerződések

tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és bejegyzésével

kapcsolatban; jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi ügyekkel kapcsolatos

információs szolgáltatások; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével

és megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; műsorszórási jogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; nyilvántartási szolgáltatások [jogi]; nyomtatott anyagok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

nyomtatott anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; perekkel

kapcsolatos jogi szolgáltatások; pro bono jogi szolgáltatások; rádió- és televízió-műsorok engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; rajzfilmszereplők liszensz jogának megvásárlása [jogi szolgáltatások]; szabadalmak és

szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; számítástechnikai szoftverek

engedélyezése [jogi szolgáltatások]; számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; számítógépes

szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon engedélyezése a szerzői jogok

területén [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások];

szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi

tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői
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jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szerzői jogok engedélyeztetésével kapcsolatos jogi szolgáltatások;

szerzői jogok és járulékos szerzői jogok kezelésével és hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; televízió

műsorokra vonatkozó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi

szolgáltatások]; üdülési jogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások [jogi szolgáltatások];

üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegy monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyek engedélyeztetése

[jogi szolgáltatások]; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások

jogi tanácsadási célra; végrehajtói szolgáltatások (jogi szolgáltatások); végrendeletekkel kapcsolatos jogi

szolgáltatások; zenei művek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; jogi tanácsadás pályázati felhívások

megválaszolásában; közbenjárás; magánnyomozói szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai;

személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési szolgáltatások; szerzői jogok kezelése; szerzői jogok

védelme; arbitrációs szolgáltatások; munkaügyi kapcsolatokhoz kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; jogi

 tanácsadás és képviselet.

 ( 210 ) M 18 01621

 ( 220 ) 2018.05.29.

 ( 731 )  ToyoTeam Garage Autószerviz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Tóth Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; biztonsági zárak javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos

rendszerek zavarmentesítése; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű akkumulátorok

töltése; gumiabroncs centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); járművek

tisztítása; kárpitjavítás; rozsdamentesítés; járműfényezés; járműjavítás (üzemzavar); járműjavító műhelyek

(üzemanyag-utántöltés és karbantartás); járműmosás; járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása;

 járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; javítási információk; kárpitozás.

 ( 210 ) M 18 01657

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Boros Kinga, Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Koszorúk élő virágokból; koszorúk élő virágokból díszítésként; koszorúk friss növényből; koszorúk friss

növényből díszítésként; koszorúk szárított virágokból; koszorúk szárított virágokból díszítésként; koszorúk asztali

díszítési célra; kopogtatók élő virágokból; kopogtatók élő virágokból díszítésként; kopogtatók friss növényből;

kopogtatók friss növényből díszítésként; kopogtatók szárított virágokból; kopogtatók szárított virágokból

díszítésként; szárított gyógynövényekből/fűszernövényekből készült koszorúk díszítésként; ünnepi díszek élő

virágokból; ünnepi díszek friss növényből; ünnepi díszek szárított virágokból; szárított növények díszítésre;

 természetes növényzet díszítéshez; szárított növények díszítési célokra.

 41    Lakberendezéssel kapcsolatos rendezvények szervezése és lebonyolítása; lakásdekorációval kapcsolatos

rendezvények szervezése és lebonyolítása; lakásdekorációval kapcsolatos kézműves workshopok szervezése,

rendezése és lebonyolítása; koszorúkészítéssel kapcsolatos kézműves workshopok szervezése, rendezése és

 lebonyolítása.

 42    Beltéri dekoráció tervezése; lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők];

 tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 18 01720
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 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  Miguel Torres S.A., Vilafranca del Penedés (Barcelona) (ES)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) CONDE DE SUPERUNDA

 ( 511 )   33    Alkoholos italok (sörök kivételével); borok; likőrök; szeszes italok; brandy, borpárlat.

 ( 210 ) M 18 01739

 ( 220 ) 2018.06.08.

 ( 731 )  Szabados Szilveszter, Szeged (HU)

 ( 541 ) Szilveszter Photo

 ( 511 )   40    Fényképészeti képfeldolgozás; fényképészeti retusálás.

  41    Fényképészet; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet.

 ( 210 ) M 18 01742

 ( 220 ) 2018.06.08.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) Neospotix

 ( 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 01743

 ( 220 ) 2018.06.08.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) Az agrárium patikája

 ( 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 01744

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Császárkalács

 ( 511 )   30    Kalácsok.

 ( 210 ) M 18 01745

 ( 220 ) 2018.06.08.

 ( 731 )  SIRIUS PRODUKT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Dóra ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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 ( 210 ) M 18 01746

 ( 220 ) 2018.06.08.

 ( 731 )  SIRIUS PRODUKT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Dóra ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 01747

 ( 220 ) 2018.06.08.

 ( 731 )  SIRIUS PRODUKT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Dóra ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 01750

 ( 220 ) 2018.06.09.

 ( 731 )  Doktor-Alarm Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Mikula Ferenc, Szeged

  

( 554 )

 ( 511 ) 9    Digitális tárolási média; médiaeszközök összekapcsolására szolgáló adapterek; digitális média adatfolyamos

sugárzását lehetővé tevő eszközök; adókészülékek [távközlés]; biztosítékok [távközlési berendezésekhez];

csatlakozók távközlési berendezésekhez; elektromos távközlési készülékek; hordozható távközlési készülékek;

hordható távközlési berendezések; elektronikus távközlési berendezések; távközlési adókészülékek; távközlési

berendezések; távközlési felszerelés; távközlési hálózatok; távközlési jelfeldolgozó készülékek; távközlési

központok; mobil távközlési berendezések; mobil távközlési kézibeszélők; mobil rádióhálózatokban használt

 távközlési berendezések.

 37    Építőipari szolgáltatások; építőiparral kapcsolatos információk nyújtása; építőipari szaktanácsadási és

tájékoztatási szolgáltatások; mechanikai emelési szolgáltatások az építőipar számára; építőipari felszerelések

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

 42    Nem orvosi, ultrahangos képalkotási szolgáltatások; orvosi és gyógyszerészeti kutató szolgáltatások; orvosi

 technológiák tervezése és fejlesztése; biztonsággal kapcsolatos technikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 01751

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Kapitány Róbert, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ABIGÉL
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 ( 511 )  43    Idősek otthona; idősotthonok [nyugdíjasotthonok]; szobák bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként;

 nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára.

 44    Betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; egészségügyi ellátás;

humán egészségügyi ellátás; bentlakásos egészségügyi ellátás; hospice ellátás, elfekvők, idősek ápolása; idős

 emberekkel kapcsolatos életvezetési [egészségügyi] tanácsadás; szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások.

  45    Társaság biztosítása idős és fogyatékos személyek számára.

 ( 210 ) M 18 01811

 ( 220 ) 2018.06.13.

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

 ( 740 )  Turcsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) REGIO JÁTÉK, ahol minden nap gyereknap!

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 sorsjátékok lebonyolítása; videoszalagok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 18 01819

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  dr. Horváth-Tanka Enikő Linda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csaba Anita, Budapest

  
( 546 )

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

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

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 01828

 ( 220 ) 2018.06.14.

 ( 731 )  Simon László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek, asztali vizek, szénsavas vizek, szénsavmentes vizek, ízesített vizek és ásványvíz alapú

 üdítőitalok.

 ( 210 ) M 18 01866

 ( 220 ) 2018.06.15.

 ( 731 )  Inotai-Belatiny Katalin Nicolette, Budapest (HU)

 ( 541 ) Belatiny

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

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2749



 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).

 ( 210 ) M 18 01871

 ( 220 ) 2018.06.18.

 ( 731 )  Danubius Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 01872

 ( 220 ) 2018.06.18.

 ( 731 )  Danubius Zrt., 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 01873

 ( 220 ) 2018.06.18.

 ( 731 )  Disztós Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Staub Timea, Budapest

 ( 541 ) PISTABÁ

 ( 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).

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01876

 ( 220 ) 2018.06.18.

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

 ( 740 )  Pinkert László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Kábeltartó állványok [szerkezetek] fémből.

9    Vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; elektromos elosztódobozok, elosztószekrények;

 elágazódobozok elektromos vezetékekhez; kapcsolók, elektromos.

 ( 210 ) M 18 01877
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 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  Profi Tető Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., 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).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01878

 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  Horváth-Kopányi Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékkártyák; játékok, játékszerek; társasjátékok.

 41    Szemináriumok szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; karrier tanácsadás [oktatás]; munkavállalók

képességfejlesztésének biztosítása; képzés a munkaügyi kapcsolatok területén; képzés a munkavállalói

képességekkel kapcsolatban; csapatépítés (oktatás); oktatótanfolyamok lebonyolítása; oktató játékok szervezése;

szabadidős és képzési szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; kulturális szolgáltatások; képzés a

 kommunikációs technikákkal kapcsolatban; személyiségfejlesztő tréningek, szolgáltatások.

  44    Pszichológiai szolgáltatások; meditációs tréning.

 ( 210 ) M 18 01879

 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  Horváth-Kopányi Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SzínHatÁs

 ( 511 )   28    Játékkártyák; játékok, játékszerek; társasjátékok.

 41    Szemináriumok szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; karrier tanácsadás [oktatás]; munkavállalók

képességfejlesztésének biztosítása; képzés a munkaügyi kapcsolatok területén; képzés a munkavállalói

képességekkel kapcsolatban; csapatépítés (oktatás); oktatótanfolyamok lebonyolítása; oktató játékok szervezése;

szabadidős és képzési szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; kulturális szolgáltatások; képzés a

 kommunikációs technikákkal kapcsolatban; személyiségfejlesztő tréningek, szolgáltatások.

  44    Pszichológiai szolgáltatások; meditációs tréning.

 ( 210 ) M 18 01881

 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)
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( 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 01887

 ( 220 ) 2018.06.20.

 ( 731 )  Szilágyi Szabolcs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tankönyvek; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott anyagok oktatási célokra.

 35    Promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; videofelvételek készítése

 marketing célokra; videofelvételek készítése reklámozási célokra; videofelvételek készítése reklámcélokra.

 41    Nevelés, szakmai képzés, tankönyvek kiadása; hang- és/vagy videofelvételek készítése; tanítási és oktatási

 anyagok (kivéve készülékek, berendezések).

 ( 210 ) M 18 01888

 ( 220 ) 2018.06.20.

 ( 731 )  EUROTEL-21 Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépes szoftverek, számítógépek.

  35    Reklámozás, on-line, offline szolgáltatások.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, fejlesztési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01889

 ( 220 ) 2018.06.20.

 ( 731 )  Steel-Transz Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Acélhuzalok, acéllemezek, acél nyers, vagy félig megmunkált állapotban, acélötvözetek, öntött acél, melegen

 hengerelt acélrudak, acélrudak, betonacél, acélháló, drótháló.

 35    Áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése, kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók
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 tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára.

  39    Fuvarozás, áruszállítás, vasúti szállítás, vízi járművel történő szállítás.

 ( 210 ) M 18 01891

 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  Lakatos Márton E.V., Madaras (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos keserű aperitifek; gyomorkeserű [bitter] italok; gyógynövény likőrök; előre kikevert

 szeszesitalok; égetett szeszesitalok.

 ( 210 ) M 18 01892

 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  BiOrganik Online Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

 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).

 ( 210 ) M 18 01893

 ( 220 ) 2018.06.19.

 ( 731 )  BiOrganik Online Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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

 ( 210 ) M 18 01971

 ( 220 ) 2018.06.26.

 ( 731 )  Vas Károly, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fémből készült béléscsövek építési célra.

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

szolgáltatás); béléscsövek felszerelése csővezetékekre; csővezetékek építése és karbantartása; csővezetékek

javítása; csővezetékek karbantartása; csővezetékek szerelése és javítása; csővezetékek szervizelése; csővezetékek

 szigetelése; csővezetékek, vízvezetékek szervizelése; csővezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák.

 ( 210 ) M 18 01972

 ( 220 ) 2018.06.26.

 ( 731 )  VEGYIMAX Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) DEZIN

 ( 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.

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

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

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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).

 ( 210 ) M 18 01974

 ( 220 ) 2018.06.26.

 ( 731 )  VEGYIMAX Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) LARA
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 ( 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.

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

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

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

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

 szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 ( 210 ) M 18 01977

 ( 220 ) 2018.06.26.

 ( 731 )  VEGYIMAX Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) SZISZI

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

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

 csiszolószerek.

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

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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).

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

 szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

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

 berendezések.

 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.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

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

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
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 ( 210 ) M 18 01983

 ( 220 ) 2007.08.23.

 ( 731 )  Dietzel Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)

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

 ( 541 ) HFT

 ( 511 ) 6    Elektromos csövek, csövek és rugalmas csövek fémből, karmantyúk, ívek és könyökcsövek fémből,

 csőelágazások fémből, csőbilincsek és kapcsok fémből, fém összekötő elemek.

9    Karmantyúk, kapcsolópultok (elektromosság), kapcsolótáblák, elosztó szekrények, elektromos csatolások,

elágazó dobozok (elektromosság), csatlakozó dobozok, csatlakoztató táblák, elektromos vezetékek csatlakoztató

 elemei, kapcsos sínek, csatlakoztató niplik.

 17    Rugalmas (hajlékony) elektromos csövek, csövek és rugalmas csövek, nem fémből, elektromos

 szerelvényekhez, csőszerelvények, nem fémből, csavarok, nem fémből.

 19    Merev elektromos csövek, csövek és rugalmas csövek, nem fémből, elektromos szerelvényekhez:

 csőelágazások, karmantyúk, ívek, könyökcsövek, csőbilincsek és kapcsok, nem fémből.

 ( 210 ) M 18 02005

 ( 220 ) 2018.06.29.

 ( 731 )  Sebők Sándor, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Közlekedési információ.

 ( 210 ) M 18 02008

 ( 220 ) 2018.07.02.

 ( 731 )  dr. Hack Petra, Leányvár (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02020

 ( 220 ) 2018.07.03.

 ( 731 )  Aston Catering Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Baluka László Tamás, Budapest

 ( 541 ) ASTON Catering

 ( 511 )   43    Catering étel- és italszolgáltatás.
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 ( 210 ) M 18 02084

 ( 220 ) 2018.07.09.

 ( 731 )  HAJDÚHÚS 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari vagy háztartási

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

 klisék.

  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 02085

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  Szilvásy Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.

 41    Rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása; filmgyártás, forgalmazás; versenyek és díjkiosztók

 szervezése; sportrendezvények, versenyek szervezése.

 ( 210 ) M 18 02104

 ( 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 02112

 ( 220 ) 2018.07.10.

 ( 731 )  Kovács Tamás, Csopak (HU)

 ( 541 ) Gléda Vendéglő

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

 ( 210 ) M 18 02218
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 ( 220 ) 2018.07.24.

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

 ( 541 ) MAGNEMIX

 ( 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 02219

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Erdős Anett, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02220

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02221

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Árendás Bálint Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-György Anita, Budapest

 ( 541 ) Fitt4Fun

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02224

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Szigeti Zoltán, Solymár (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 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).

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02225

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Szigeti Zoltán, Solymár (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 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).

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02226

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Szigeti Zoltán, Solymár (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 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).

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02228

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  DOWNTOWN RAZOR Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BÁTKI Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   44    Fodrászat; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02231

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02232

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Verdes János, Nyíradony (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) b&wtips

 ( 511 )  41    Sporthíradás; sportokkal kapcsolatos információnyújtás; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások;

sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; tudósítás sporteseményekről honlapokon keresztül; sporttal

 kapcsolatos hírek és információ szolgáltatása globális számítógépes hálózaton keresztül; blogírás.

 ( 210 ) M 18 02233

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  Mihácsi Judit, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; órák és más időmérő eszközök.

  16    Nyomdaipari termékek; fényképek; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 02235

 ( 220 ) 2018.07.24.

 ( 731 )  dr. Grafné Huszák Ágnes, Budaörs (HU)

 ( 541 ) GYEREK-BEREK

 ( 511 )   41    Foglalkozások gyerekeknek.

 ( 210 ) M 18 02236

 ( 220 ) 2018.07.25.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 22. szám, 2018.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2760



 ( 731 )  Honosi Gábor, Tatabánya (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás.

  41    Főzéssel kapcsolatos tanfolyamok; főzőtanfolyamok szervezése és lebonyolítása.

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

ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel előkészítés; étel és

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; ételekés

italok felszolgálása; ételekés italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételekés italok felszolgálása

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és 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 02237

 ( 220 ) 2018.07.25.

 ( 731 )  PANARINI HUNGÁRIA Kft., Zalacsány (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Fagyasztott főtt hal; fagyasztott hal; fagyasztott haltermékek; feldolgozott halak; feldolgozott halikra;

feldolgozott haltermékek emberi fogyasztásra; főtt és szárított hal; főtt, füstölt, szárított halforgács [katsuo-bushi];

főtt hal; füstölt hal; füstölt halas krém; hal, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halból készült

hűtött ételek; halételek; halfilé; halikra, elkészítve; halikrák emberi fogyasztásra; halkivonatok; halkocsonyák;

halkolbászok; halkonzerv; halkonzervek; halkrém; halliszt emberi fogyasztásra; halpástétomok; halpogácsák;

halsűrítmények; halszeletek; pácolt hal; sózott hal; szárított hal; szárított halhús; szárított, őrölt hal; tartósított hal;

 üveges haltermékek.

  31    Élő hal emberi fogyasztásra; élő hal étkezési célra; halikra.

  40    Halfüstölés; halfeldolgozás; halak füstölése.

 ( 210 ) M 18 02240

 ( 220 ) 2018.07.25.

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

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest
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( 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 reklám ügynökség 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 keresztüli; interaktív televíziósugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- 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 vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok

közvetítése; televízióstreaming interneten keresztüli; 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) video-, audio- és televíziós szolgáltatások;

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

[egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes audio- és video 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 video 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-, video- 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

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 02241
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 ( 220 ) 2018.07.25.

 ( 731 )  SANOFI, Paris (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti termékek, vitaminok és étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 02247

 ( 220 ) 2018.07.25.

 ( 731 )  Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Botond, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 18 02279

 ( 220 ) 2018.07.30.

 ( 731 )  Holhós és Társa Kaputechnika Kft., Rétság (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása;

megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók

számára; piacelemzési szolgáltatások áruk elérhetőségével kapcsolatban; piacelemzési szolgáltatások áruk

értékesítésével kapcsolatban; online reklámozás; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; promóciós szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek és

szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; fém garázskapukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nem fém garázskapukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; elektromos ajtónyitókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus ajtónyitókkal

 kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02368

 ( 220 ) 2018.08.08.

 ( 731 )  Balda Gabriella, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); ékszerek, amelyek alkotóelemei megszilárdított

preparált anyatejet tartalmaznak; ékszerek, amelyek alkotóelemei preparált babahajat tartalmaznak; ékszerek,

amelyek alkotóelemei preparált köldökcsonkot tartalmaznak; ékszerek, amelyek alkotóelemei preparált placentát

 tartalmaznak.

 35    Ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos

 reklámszolgáltatások.

  40    Ékszerek öntése; ékszerkészítés.
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 ( 210 ) M 18 02418

 ( 220 ) 2018.08.14.

 ( 731 )  Terragro Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; talajjavító készítmények; talajjavítók;

talajkondicionáló vegyi termékek; mikroorganizmus készítmények/kultúrák nem humán és állatgyógyászati

használatra; mikrobiológiai készítmények mezőgazdasági célra; cellulózbontó mikrobiológiai készítmények;

 gyógyszeralapanyagok, és segédanyagok (vegyi termékek).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; kártékony

állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek); peszticidek

(kártevő irtószerek); növény védőszerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; biológiai készítmények állatgyógyászati

 vagy mezőgazdasági használatra; gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 02488

 ( 220 ) 2018.08.27.

 ( 731 )  Nagykálló-TÉSZ Kft., Nagykálló (HU)

 ( 740 )  Takács Szabolcs, Nagykálló

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Almalekvár, almapüré, almapép és alma gyümölcshús, almahéj, almamag alapú feldolgozott termékek.

  31    Alma, friss gyümölcs.

  33    Alkoholtartalmú italok, pálinka.

 ( 210 ) M 18 02510

 ( 220 ) 2018.08.28.

 ( 731 )  Ye Zhenyong, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

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

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

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

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02546

 ( 220 ) 2018.08.31.

 ( 731 )  HRBM Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )   25    Kalapáruk; lábbelik; ruházati cikkek.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások;

üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a

következő árukkal kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal

kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos

katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati

cikkek; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a következő árukkal kapcsolatos televíziós

kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos televíziós kiskereskedelmi

szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos televíziós kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati

 cikkek.

 ( 210 ) M 18 02606

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) JAKUPCSEK plusz!

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

  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 02608

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

  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 02609

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  Horizont Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok, hordozható fémszerkezetek.

 19    Nem fém építőanyagok, nem fémből készült hordozható szerkezetek, építőkövek, épületek nem fémből,

falicsempék nem fémből, farostlemez építéshez, habarcs, járólapok, gerendák, keretek nem fémből, készházak,

mobil épületek, nem fém konzolok és oszlopok építéshez, padlóburkolatok, pallók, parketta, redőny, téglák,

 áthidalók és gerendák nem fémből, tetőfedő elemek, zsindelyek, spaletták.

 37    Építkezés; épületek, épületek részeivel és berendezéseivel kapcsolatos javítások; épületelemek és épület

belső és külső építőelemeinek, épületgépészeti berendezéseivel, szerelésével kapcsolatos szolgáltatások; építés;

építési tanácsadó szolgáltatások; épületszigetelés; tetőfedő munkák és épület szigetelési és tetőfedési tanácsadás;

 műszaki szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 18 02610

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  Horizont Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok, hordozható fémszerkezetek.

 19    Nem fém építőanyagok, nem fémből készült hordozható szerkezetek, építőkövek, épületek nem fémből,

falicsempék nem fémből, farostlemez építéshez, habarcs, járólapok, gerendák, keretek nem fémből, készházak,

mobil épületek, nem fém konzolok és oszlopok építéshez, padlóburkolatok, pallók, parketta, redőny, téglák,

 áthidalók és gerendák nem fémből, tetőfedő elemek, zsindelyek, spaletták.

 37    Építkezés; épületek, épületek részeivel és berendezéseivel kapcsolatos javítások; épületelemek és épület

belső és külső építőelemeinek, épületgépészeti berendezéseivel, szerelésével kapcsolatos szolgáltatások; építés;
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építési tanácsadó szolgáltatások; épületszigetelés; tetőfedő munkák és épület szigetelési és tetőfedési tanácsadás;

 műszaki szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 18 02630

 ( 220 ) 2018.09.10.

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

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GASZTVITÁL FITT

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek és anyagok.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, webshop, internetes értékesítés.

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

 ( 210 ) M 18 02631

 ( 220 ) 2018.09.10.

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

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek és anyagok.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

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

 ( 210 ) M 18 02633

 ( 220 ) 2018.03.07.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási információs szolgáltatások; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; elektronikus kiadványszerkesztés; idegenvezetős túrák levezetése; nem reklámcélú

 szövegek publikálása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 210 ) M 18 02641

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  CONCORDIA KÖZRAKTÁR Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Feldolgozott gabonamagvak.

  31    Magvak [gabona]; nyers olajmagvak; állati takarmány.
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  42    Minőségellenőrzés és -vizsgálat.

 ( 210 ) M 18 02754

 ( 220 ) 2018.09.20.

 ( 731 )  Space Apps Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Gere Dávid, Budapest

 ( 541 ) BeeBox

 ( 511 )  9    Megfigyelő műszerek.

  42    Számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring].

 ( 210 ) M 18 02765

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  Viresol Keményítő és Alapanyaggyártó éa Forgalmazó Kft., Visonta (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Anett, Visonta

 ( 541 ) NVG

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági termékek, komposzt, trágyák, műtrágyák, biológiai készítmények; ipari és tudományos

 felhasználásra.

 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 02766

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  Viresol Keményítő és Alapanyaggyártó éa Forgalmazó Kft., Visonta (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Anett, Visonta

 ( 541 ) VireFeed

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági termékek, komposzt, trágyák, műtrágyák, biológiai készítmények; ipari és tudományos

 felhasználásra.

 ( 210 ) M 18 02767

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  Viresol Keményítő és Alapanyaggyártó éa Forgalmazó Kft., Visonta (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Anett, Visonta

 ( 541 ) VireStar

 ( 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).

 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 02768

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  Viresol Keményítő és Alapanyaggyártó éa Forgalmazó Kft., Visonta (HU)
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 ( 740 )  dr. Tóth Anett, Visonta

 ( 541 ) VireDex

 ( 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).

 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 02779

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  APX Hungary Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) MOVEX

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 02780

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  QIANJIANG-KEEWAY (EURÓPA) Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) E ZI

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

 ( 210 ) M 18 02787

 ( 220 ) 2018.09.22.

 ( 731 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Marslakócskák PROimun

 ( 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.

 ( 210 ) M 18 02989

 ( 220 ) 2018.10.15.

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

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 02990

 ( 220 ) 2018.10.15.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 02991

 ( 220 ) 2018.10.15.

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

 ( 541 ) SUPRASTIGEL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 02992

 ( 220 ) 2018.10.15.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 03085

 ( 220 ) 2018.10.25.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők, étrend-kiegészítők kapszulák formájában, táplálék-kiegészítők, táplálék-kiegészítők

 kapszulák formájában.

 ( 210 ) M 18 03086

 ( 220 ) 2018.10.25.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők, étrend-kiegészítő italpor edzés előtti alkalmazásra, táplálék-kiegészítők,

 táplálék-kiegészítő italpor edzés előtti alkalmazásra.

A rovat 112 darab közlést tartalmaz.
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