
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 02712

 ( 220 ) 2017.08.29.

 ( 731 )  Maharishi Vedic University Limited, Mgarr (MT)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Iskolai szolgáltatások [képzés]; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; menedzsmenttel kapcsolatos

felnőttoktatási szolgáltatások; coaching gazdasági és menedzselési témákban; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos

tanfolyamok lebonyolítása; időszervezéssel kapcsolatos képzési szemináriumok lebonyolítása; menedzsmenttel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; menedzser oktatási szolgáltatások; menedzsment-szemináriumokon kiosztott

tananyagok összeállítása; videoszalagok gyártása vállalati használatra menedzsment képzésekhez; üzleti

menedzsmenttel kapcsolatos képzési kurzusok biztosítása; tanfolyamok biztosítása általános menedzsment

területén; munkaszabályzatok kiadása üzleti menedzsmenthez; önismereti műhelyek és szemináriumok

lebonyolítása; oktatási és szórakoztatási szolgáltatások azaz motivációs és oktatási előadók az ön-és személyes

fejlődés területén; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning; segítségnyújtás, személyi

edzés és fitnesz tanácsadás vállalati ügyfeleknek, hogy segítsék munkatársaikat a mindennapi életben való fizikai

alkalmasság, erő, erőnlét és testmozgás megváltoztatásában; tanfolyamok biztosítása személyes időbeosztással

kapcsolatban; aerob és anaerob tevékenységeket előtérbe helyező személyiedző szolgáltatások [fitnesz edzés]

ellenállóképességet és rugalmasságot fejlesztő edzéssel kombinálva; személyi edzés fogyás és testmozgás

 kapcsán; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; meditációs gyakorlatok tanítása.

 44    Masszázs; masszázzsal kapcsolatos információs szolgáltatások; dietetikus által nyújtott szolgáltatások;

étrendi és táplálkozási útmutatás; egészségügyi központok szolgáltatásai; meditációs szolgáltatások;

energiaszint-javítási, nevezetesen a stresszkezelés és stresszcsökkentési tanácsadás egyének számára életük

javítása érdekében; fizikoterápiás értékelés, mozgásszervi zavarok azonosítása és kezelése betegségek,

rendellenességek, állapotok vagy sérülések következtében fellépő károsodások, funkcionális korlátozások és

fogyatékosságok kialakulásának, tüneteinek és progressziójának megelőzésére, optimális fizikai működésének

helyreállítására, fenntartására és elősegítésére; stresszkezelési szolgáltatások; telefonon és személyes találkozás

keretében végzett személyes életmódú wellness-értékelések [fizikai és mentális egészséggel kapcsolatos

szolgáltatások]; személyes viselkedéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; egészség- és wellness-tanácsadás

személyes boldogsághoz; izomzat újraépítéséhez kapcsolódó személyes terápiás szolgáltatások; keringésjavítással

kapcsolatos személyes terápiás szolgáltatások; személyiségértékelési szolgáltatások (mentális egészséghez

kapcsolódó szolgáltatások); egészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,

nevezetesen személyi felmérések, személyreszabott rutinok, fenntartási ütemtervek és tanácsadás; wellness

(-egészségügyi) szolgáltatások nyújtása, nevezetesen személyi felmérések, személyre szabott rutinok, fenntartási

 ütemtervek és tanácsadás.

 45    Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások azaz

 kisgyermek felügyelete [helyben], társas kíséret, vallási összejövetelek szervezése.

 ( 210 ) M 17 03608

 ( 220 ) 2017.11.07.

 ( 731 )  Hanacsek Gábor EV., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; borotvák.

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

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; kefék (az ecsetek kivételével);

 takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 18 00053

 ( 220 ) 2018.01.09.

 ( 731 )  Orbán Áron, Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 541 ) Magyar Harcászati Akadémia

 ( 511 )  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 00602

 ( 220 ) 2018.02.23.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 18 00854

 ( 220 ) 2018.03.19.

 ( 731 )  Tószeg Kft., Balatonboglár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Ásványvízgyártásban használt gépek; automata kezelőgépek (manipulátorok); befejező megmunkálógépek;

centrifugális darálók; centrifugai szivattyúk; címkézők (gépek); csapok (gépek, hajtóművek vagy motorok részei);

csomagológépek(l); csomagológépek (2); csomagológépek (3); csöves szállítószalagok, -berendezések

(pneumatikus); elektromechanikai gépek a vegyipar számára; elektromechanikus élelmiszergyártó gépek;

elektromos gyümölcsprések; elektromos keverőgépek(2); formázó és dagasztógépek; fúvógépek; hengerek

gépekhez; hidraulikus ajtózárók; hidraulikus motorok és hajtóművek; hidraulikus vezérlések gépekhez,

motorokhoz és hajtóművekhez; kavarógépek; kenőszivattyúk; keverőgépek (1); keverőgépek(2); keverők,

keverőgépek; kompresszorok hűtőgépekhez; konvejorok, szállítószalagok; műanyag feldolgozó gépek; műanyag

lezárására szolgáló elektromos készülékek; palacktöltő gépek; palackzáró gépek; pneumatikus kalapácsok;

pneumatikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; robotok (gépek); sűrített levegős gépek (1);

sűrített levegő gépek (2); szelepek (géprészek); szerszámok (géprészek); szivattyúk fűtőberendezésekhez;

szivattyúk; szivattyúk, gépek motorok vagy hajtóművek részei; tölcsérek mechanikus kiöntéshez; töltőgépek;

töltőkompresszorok, feltöltő kompresszorok; vágó-, sorjázógépek; vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz

vagy hajtóművekhez; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 1. szám, 2019.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2



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

 keltetőgépek; árusító automaták.

 ( 210 ) M 18 00974

 ( 220 ) 2004.01.30.

 ( 731 )  Apple Inc., Cupertino, California (US)

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

 ( 541 ) POD

 ( 511 ) 9    Hordozható digitális elektronikus eszközök és ehhez kapcsolódó szoftverek; kézi digitális elektronikus

eszközök és ehhez kapcsolódó szoftverek; digitális audiolejátszók, ideértve a digitális zenelejátszókat is, valamint

a hozzájuk kapcsolódó szoftverek; digitális videolejátszók és a hozzákapcsolódó szoftverek; MP3-lejátszók és

ehhez kapcsolódó szoftverek; kézi számítógépek, személyes digitális asszisztensek, személyhívók, elektronikus

szervezők, elektronikus jegyzettömbök; telefonok, mobiltelefonok, videotelefonok; számítógépes játékgépek;

mikroprocesszorok, memóriakártyák; monitorok, kijelzők, billentyűzetek, kábelek, modemek, nyomtatók,

lemezmeghajtók; kamerák, digitális fényképezőgépek; előre rögzített számítógépes programok a személyes

információkezeléshez; adatbáziskezelő szoftver; karakterfelismerő szoftver; telefonkezelő szoftver; elektronikus

levél és üzenetküldő szoftver, személyhívó szoftver; adatbázis-szinkronizációs szoftver; számítógépes programok

online adatbázisok eléréséhez, böngészéséhez és kereséséhez; számítógépes operációs rendszerszoftver;

alkalmazásfejlesztési eszközprogramok személyi és kézi számítógépekhez; kézi elektronikus eszközök vezeték

nélküli adatvételhez és/vagy adatátvitelhez, különösen üzenetekhez; kézi elektronikai eszközök videó-, telefon-,

üzenetküldéssel, fényképkészítéssel és hangátvitellel; kézi elektronikus eszközök, amelyek lehetővé teszik a

felhasználó számára a személyes adatok nyomonkövetését vagy kezelését; szoftverek üzenetek átirányítására,

internetes e-mailek és/vagy más adatok egy vagy több kézi elektronikai eszközre a személyes számítógépen vagy

szerveren tárolt adattárolóról; szoftver adatok szinkronizálására távoli állomás vagy eszköz és egy rögzített vagy

 távoli állomás vagy eszköz között; nem gitárok és más hangszerek digitális jelfeldolgozói számára.

 ( 210 ) M 18 00992

 ( 220 ) 2018.03.28.

 ( 731 )  Hajek László, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Edina, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 00994

 ( 220 ) 2018.03.28.

 ( 731 )  Altilink Real Estate Hungary Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) NESTRA

 ( 511 )  35    Ingatlanügyletekkel kapcsolatos üzleti információk, üzletvezetés, üzleti ügyvitel, üzleti ügyviteli

asszisztencia, kereskedelmi vagy ipari ügyviteli asszisztencia, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzleti

konzultációs szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci

tanulmányok; ingatlanértékesítési promóciós szolgáltatások; elszámolások készítése; üzleti értékelések;

ingatlanvagyon menedzsment; lakhatás, helyiségek és épületek kereskedelmi célú használata, átmeneti szállások,
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diákszállások adminisztratív menedzsment irányítása; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari

projektekhez; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára,

ingatlanügyletekkel kapcsolatban; bérleti díjak, költségek és adók adminisztratív ügyintézése; fenntartási

 költségek menedzselése.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlanügynökségi szolgáltatások; szálláshely közvetítő irodai szolgáltatások; lakások

bérbeadása; ingatlanok bérbeadása; ingatlanügyletekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanok értékbecslése; ingatlanokra vonatkozó pénzügyi értékbecslés; ingatlanügyletekkel kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; apartmann házak kezelése; pénzügyek intézése építőipari projektekhez; lakbér beszedés;

ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanbérbedás menedzsment; ingatlanok kezelése; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos tanácsadás; lakbér beszedése és kiterhelése; garancia szolgáltatások; ingatlanügynökségi

 szolgáltatások; ingatlankomplexumok, épületek és rezidenciák kezelése.

 37    Építkezési, karbantartási és szerelési szolgáltatások ingatlanokkal kapcsolatban, azaz házak, lakások,

épületek fenntartásával kapcsolatos szerelési szolgáltatások, építkezések felügyelete, építkezéssel kapcsolatos

 információnyújtás, szerelési munkákkal kapcsolatos információnyújtás; építőmérnöki munkák.

  42    Otthonautomatizálási megoldásokkal kapcsolatos kutató- és fejlesztőmunka.

 ( 210 ) M 18 01126

 ( 220 ) 2018.04.10.

 ( 731 )  Real Aqua Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 01251

 ( 220 ) 2018.04.19.

 ( 731 )  Hirschler Glas Kft., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

 műanyagokból készült termékek.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

 (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 18 01266

 ( 220 ) 2018.04.20.

 ( 731 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

 ( 541 ) MINDEKI PÉCSI AKAR LENNI

 ( 511 )  9    Elektronikus hordozók.

  16    Papír- és nyomdaipari termékek, könyvek, kiadványok, oktatási anyagok.

  25    Ruházati cikkek, táskák, sapkák.

  41    Oktatás, nevelés, szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 18 01420

 ( 220 ) 2018.05.09.

 ( 731 )  Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  ( 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01483

 ( 220 ) 2018.05.15.

 ( 731 )  Törőcsik János, Tatabánya (HU)

 ( 541 ) CLEAR SYSTEM

 ( 511 )  35    Takarító szerekkel kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások; takarító eszközökkel kapcsolatos kereskedelmi

szolgáltatások; takarító gépekkel kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások; épületfenntartással kapcsolatos

kereskedelmi szolgáltatások; munkavédelmi eszközökkel kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások; egyéni

védőeszközökkel kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások; csomagolóanyagokkal kapcsolatos kereskedelmi

 szolgáltatások; ipari karbantartó anyagokkal kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások.

  39    Szállítás, csomagolás, raktározás.

  45    Jogi, biztonsági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01485

 ( 220 ) 2018.05.15.

 ( 731 )  Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Hajdúböszörmény (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 01540

 ( 220 ) 2018.05.22.

 ( 731 )  ML Mérnöki Iroda Kft., Torony (HU)
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 ( 541 ) Toronyi Vendégház

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01596

 ( 220 ) 2018.05.25.

 ( 731 )  Nagy Attila, Budapest (HU)

 Takács Domokos László, Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek, egészségügyi szolgáltatásokat támogató szoftverek és ilyen szoftvereket tartalmazó adathordozók.

 42    Szoftverek internetes hozzáféréshez, szoftver csomagok, szoftverek tervezése, szoftverek fejlesztése,

 szoftverek telepítése.

  44    Orvosi rendelők és klinikák informatikai támogatása.

 ( 210 ) M 18 01616

 ( 220 ) 2018.05.28.

 ( 731 )  Kiss András egyéni vállalkozó, Kőszeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kőszegi Sör "Egy legenda visszatér"

 ( 511 )  32    Árpabor (sör); malátasör; kvasz (alkoholmentes ital); malátacefre; söralapú koktélok; sörbetek (italok);

 sörcefre; sörök.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák);

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; on-line piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; relámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés

(2); televíziós reklámozás; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;

 üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

  39    Ajándékcsomagolás.

 ( 210 ) M 18 01625

 ( 220 ) 2018.05.29.

 ( 731 )  Pichler Róbert e. v., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hamburger és kézműves hamburger.

  43    Büfés és éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01651

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 1. szám, 2019.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M6



 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Mátrai Zsolt, Pilisvörösvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Üvegmegmunkáló gépek; üvegvágó gyémántok (géprészek); fúvógépek; gravírozógépek; üvegipari gáztöltő

 készülékek.

 19    Ablaküveg a járműablakok kivételével; ablaküveg építési célokra; alabástromüveg; biztonsági üveg; építési

(hőszigetelő) üveg; szigetelő üveg (építési); szilícium-dioxid (kvarc); színes üvegablakok; táblaüveg, síküveg

 építkezési célokra; üveggranulátumok utak jelzéséhez.

 21    Nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üvegáruk, feldolgozatlan és félig

 feldolgozott üveg, nem meghatározott célra.

 ( 210 ) M 18 01668

 ( 220 ) 2018.06.01.

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

  
( 546 )

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

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

 oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 18 01670

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  Kiss András egyéni vállalkozó, Kőszeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi vagy reklámcélú

 kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing.

 ( 210 ) M 18 01721

 ( 220 ) 2018.06.05.

 ( 731 )  Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Budapest (HU)

 ( 740 )  Harcz Zoltán, Diósd

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 18 01761

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  PATIKA MANAGEMENT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barcsa László, Budapest

 ( 541 ) Alma Diabox

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgiltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyaszati és higiéniai

készítmények valamint gyógyászati segédeszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

 kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz].

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 210 ) M 18 01762

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  PATIKA MANAGEMENT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barcsa László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

készítmények valamint gyógyászati segédeszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

 kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

  41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz).

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 210 ) M 18 01763

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  PATIKA MANAGEMENT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barcsa László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

készítmények valamint gyógyászati segédeszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

 kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz].

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 210 ) M 18 01786

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Péter Mária, Budapest (HU)

 ( 541 ) HAIRSPICE

 ( 511 )  3    Hajápoló anyagok.

  35    Hajápoló készítmények internetes kereskedelme.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 1. szám, 2019.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M8



 ( 210 ) M 18 01787

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Péter Mária, Budapest (HU)

 ( 541 ) HAIRVISION

 ( 511 )   35    Hajápoló készítmények internetes kereskedelme.

  41    Hajanalitika oktatás.

  44    Hajápolási és hajdiagnosztikai tanácsadás és szolgáltatás az interneten keresztül.

 ( 210 ) M 18 01788

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Georgi Yasmine Stephane, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benke és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BOOZE CRUISE

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01790

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  Tóth Brigitta, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) BIDISTA

 ( 511 )   16    Folyóiratok; könyvek; nyomtatott publikációk.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; receptek,

életmódtanácsadással kapcsolatos elektronikus publikációk, cikkek rendelkezésre bocsátása számítógépes

 hálózatok útján.

 ( 210 ) M 18 01792

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 01793

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 01794

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  Bábolna TETRA Kft., Bábolna (HU)

 ( 740 )  Dr. Faragó Ügyvédi Iroda, Bábolna

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Élő baromfi, tojások keltetéshez.

 ( 210 ) M 18 01795

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  Mátés Tibor, Kaposvár (HU)

 ( 541 ) CH START

 ( 511 )  3    Tisztítószerek, csőtisztító, lefolyótisztító.

 ( 210 ) M 18 01867

 ( 220 ) 2018.06.17.

 ( 731 )  Reider Péter Csaba, Szarvas (HU)

 Korcsok Gábor, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 ) Baby Boss

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 01906

 ( 220 ) 2018.06.20.

 ( 731 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpárabroncs-karimák; kerékpár abroncsok, gumik; kerékpárcsengők; kerékpár hajtókarok; kerékpár

kerékagyak; kerékpárkerekek, biciklikerekek; kerékpár kitámasztók, stenderek; kerékpárkormányok; kerékpár

küllők; kerékpár nyergek; kerékpárok; kerékpáros táskák, biciklis táskák; kerékpárpedálok; kerékpárpumpák;

 kerékpár sárvédők; kerékpár utánfutók; kerékpárvázak; kerékre rögzíthető küllődíszek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 18 01921

 ( 220 ) 2018.06.21.

 ( 731 )  Tóth Csaba, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák;lombtápok; kelátozott anyagok növények

levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények
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levélzetének táplálásához; vegyszerek és természetes anyagok keverékei, mezőgazdasági trágyákként történő

 felhasználásra.

 ( 210 ) M 18 01924

 ( 220 ) 2018.06.21.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 18 01926

 ( 220 ) 2018.06.21.

 ( 731 )  dr. Mátyás Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01927

 ( 220 ) 2018.06.21.

 ( 731 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 210 ) M 18 01938

 ( 220 ) 2018.06.22.

 ( 731 )  Ambrus Zoltán, Eger (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek (zoknik).

 ( 210 ) M 18 01949

 ( 220 ) 2011.06.09.

 ( 731 )  Apple Inc., Cupertino, California (US)

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

 ( 541 ) POD

 ( 511 ) 9    Hordozható digitális elektronikus eszközök és ehhez kapcsolódó szoftverek; kézi digitális elektronikus

eszközök és ehhez kapcsolódó szoftverek; digitális audiolejátszók, ideértve a digitális zenelejátszókat is, valamint

a hozzájuk kapcsolódó szoftverek; digitális videolejátszók és a hozzá kapcsolódó szoftverek; MP3-lejátszók és

ehhez kapcsolódó szoftverek; kézi számítógépek, személyes digitális aszszisztensek, személyhívók, elektronikus

szervezők, elektronikus jegyzettömbök; telefonok, mobiltelefonok, videotelefonok; számítógépes játékgépek;

mikroprocesszorok, memóriakártyák; monitorok, kijelzők, billentyűzetek, kábelek, modemek, nyomtatók,
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lemezmeghajtók; kamerák, digitális fényképezőgépek;előre rögzített számítógépes programok a személyes

információkezeléshez; adatbáziskezelő szoftver; karakterfelismerő szoftver; telefonkezelő szoftver; elektronikus

levél és üzenetküldő szoftver, személyhívó szoftver; adatbázis-szinkronizációs szoftver; számítógépes programok

online adatbázisok eléréséhez, böngészéséhez és kereséséhez; számítógépes operációs rendszer szoftver;

alkalmazásfejlesztési eszközprogramok személyi és kézi számítógépekhez; kézi elektronikus eszközök vezeték

nélküli adatvételhez és/vagy adatátvitelhez, különösen üzenetekhez; kézielektronikai eszközök videó-, telefon-,

üzenetküldéssel, fényképkészítéssel és hangátvitellel; kézi elektronikus eszközök, amelyek lehetővé teszik a

felhasználó számára a személyes adatok nyomon követését vagy kezelését; szoftverek üzenetek átirányítására,

internetes e-mailek és/vagy más adatok egy vagy több kézi elektronikai eszközre a személyes számítógépen vagy

szerveren tárolt adattárolóról; szoftver adatok szinkronizálására távoli állomás vagy eszköz és egy rögzített vagy

 távoli állomás vagy eszköz között; nem gitárok és más hangszerek digitális jelfeldolgozói számára.

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

karácsonyfadíszek; játékok; játékkártyák; elektronikus hordozható játékegységek; zenélő játékok, játékszerek és

játékáruk; játék audioberendezések; játék zenedobozok; játék zenehangszerek; játék lemezlejátszók dallamok és

kazetták lejátszására; zenei játékok; elemmel működö játékok; elektronikus játékok; elektromos számítógépes

játékok a kizárólag televíziókészülékekkel történő használatra kialakítottak kivételével; elektromos és

elektronikus szórakoztató készülékek (automatikus, érmével működő); elektronikus játékok, automatikusak,

érmével működőek vagy számlálóval működőek (kivéve a televíziós vevőkhöz adaptáltakat); kézi elektronikus

játékok és készülékek (kivéve a csak televíziós vevőkhöz adaptáltakat); videojátékok a csak televíziós

vevőkészülékkel történő használatra kifejlesztettek kivételével; automata és érmebedobásos szórakoztató

gépek/játékautomaták; számítógépes játékberendezések az érmével működők vagy televíziókészülékkel történő

használatra kialakítottak kivételével; videokimenetű játékok és játékszerek; elektronikus játékok; interaktív

számítógépes játékok és játékszerek; zenei játékok és játékszerek; kijelzőeszközt tartalmazó önálló videó

játékgépek; játék kézi elektronikus eszközök; játék számítógépek (nem működő); játék mobiltelefonok (nem

 működő); az összes fentemlített termékek alkatrészei és tartozékai.

 ( 210 ) M 18 02002

 ( 220 ) 2018.07.02.

 ( 731 )  Adcomnet Kft., Sárvár (HU)

 ( 740 )  dr. Váry Zalán, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02004

 ( 220 ) 2018.07.02.

 ( 731 )  N M Rothschild & Sons Limited, London (GB)
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 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) ROTHSCHILD & CO

 ( 511 )  36    Bankügyletek; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi szolgáltatások; befektetési bankügyletek;

részvényekkel kapcsolatos szolgáltatások; kölcsön- és hitelszolgáltatások; tőkebefektetések; befektetések

alapokba; alapkezelés; ingatlantervezés; pénzügyi szolgáltatások az összeolvadások, akvizíciók, vállalati

átszervezések, adósság és saját töke piac, valamint vállalati finanszírozás területén; külföldi valutákkal,

devizákkal, származékos termékekkel és más pénzügyi temiékekkel való kereskedelem; az előzőekben említett

szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások nyújtása; pénzügyi igazgatás és irányítás; befektetések

kezelése és befektetési tanácsadás; pénzügyi tanácsadás, pénzügyi tervezés, pénzügyi kutatás, pénzügyi

értékbecslés és értékelés; pénzügyi eszközök kezelésére vonatkozó szolgáltatások; nyugdíjrendszerek igazgatása;

pénzügyi befektetések, finanszírozás, források biztosítása; bizalmi vagyonkezelés, bizalmi vagyonkezeléssel

 kapcsolatos szolgáltatások; értékpapírok letéti kezelése.

 ( 210 ) M 18 02015

 ( 220 ) 2018.06.28.

 ( 731 )  Kovács Péter, Sopron (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; franchise-zok

létrehozásával kapcsolatos üzleti szolgáltatások, franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja azokkal

 kapcsolatos hirdetési szolgáltatások.

  36    Ingatlanügyletek, ingatlanközvetítés, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés.

  43    Vendéglátás (élelmezés), étkezdék, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, mozgó vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 02056

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  Snyehola Roland, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Felsőruházat; férfi felsőruházat; női felsőruházat; pólók nyomtatott pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók,

trikók; atlétatrikók; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek,

melegítőfelsők; pulóverek, szvetterek; melegítő felsők, sportos pulóverek; férfi kabátok; kabátok, dzsekik;

kabátok nőknek; topok [ruházati cikkek]; nadrágok; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények;

szoknyák; női ruhák; blúzok; női ingek, blúzok; kalapok; sapkák; ingek; női ingek, blúzok; férfi és női ingek;

 rövidnadrágok; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok, shortok; farmerek; farmerruházat; farmernadrágok.

 35    Online ruházati kiskereskedeimi bolti szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatásoka ruházat

 területén.

  41    Zenés szórakoztató rendezvények szervezése, rendezése és lebonyolítása; zenés show-k rendezése.

 ( 210 ) M 18 02057
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 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  Kaczur-Horák Máté, Kiskunlacháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; mások szállodai ösztönző programjainak irányítása;

reklámozás a turizmus és utazás terén; utazások promóciója [reklámozása]; üdülések promóciója;

 marketing-szolgáltatások az utazás területén.

 36    Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; apartmanok bérbeadásának ügyintézése; apartmanok és irodák

 bérbeadása; szállások kiadásával foglalkozó ügynökségek [apartmanok].

 43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazásszervezői

szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes

szálláshelyek biztosítása; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; üdülési

szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; endéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő

apartmanokban; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban; bár- és éttermi szolgáltatások;

 éttermi szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáItatások.

 ( 210 ) M 18 02058

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  Samu Krisztina, Szeged (HU)

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

 ( 541 ) MOVEUM-Moving & education in informal learning environments

 ( 511 ) 9    "Kiterjesztett valóság" szoftver; "Kiterjesztett valóság szoftver" mobilkészülékekben való alkalmazásra;

 "Kiterjesztett valóság szoftver" táblagépeken való alkalmazásra.

 41    Gyermekek kognitív képességeinek fejlesztésével kapcsolatos tanfolyamok; gyermekek kognitív

képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek mozgáskoordinációs képességeinek

fejlesztésével kapcsolatos tanfolyamok; gyermekek mozgáskoordinációs képességeinek fejlesztésével kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; gyermekek természettudományos ismereteinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; gyermekek környezetismereti fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; elektronikus

szakmai publikációk a kognitív képességfejlesztés terén; elektronikus szakmai publikációk a mozgásfejlesztés

terén; elektronikus szakmai publikációk a környezetismereti fejlesztés terén; tanfolyamok, képzések pedagógusok

számára; oktatási célú műhelyek; képzési célú műhelyek; műhelyek lebonyolítása [képzés]; műhelyek szervezése;

gyermekek fejlesztésével kapcsolatos műhelyek szervezése és lebonyolítása; fejlesztési témájú szakmai műhelyek

és tanfolyamok szervezése; tanfolyamok, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; fejlesztési témájú műhelyek

és szemináriumok vezetése; fejlesztési témájú műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; oktatási

műhelyfoglalkozások lebonyolítása a gyermekek fejlesztése területén; fejlesztési műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások

 [bemutatók, kiállítások]; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; testnevelés.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02066

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 ) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (további használt kereskedelmi név: Nissan Motor Co., Ltd.), Yokohama-shi,

 Kanagawa-ken (JP)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos elosztó vagy vezérlő gépek és műszerek szárazföldi járművekhez; inverter szárazföldi
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 járművekhez; elemek szárazföldi járművekhez.

 12    Elektromos járművek; vagonok; tehergépkocsik, teherautók, kamionok; furgonok [járművek]; sport

haszonjárművekhez; autóbuszok; rekreációs járművek (RV); sportkocsik; versenyautók; motorok szárazföldi

járművekhez; villanymotorok, elektromotorok szárazföldi járművekhez; elektromos motorhajtó egységek

szárazföldi járművekhez; karosszériák szárazföldi járművekhez; gépkocsialvázak; sebességváltók, áttételek

szárazföldi járművekhez; kormánykerekek járművekhez; gépkocsik és alkatrészeik és szerelvényeik; gépkocsik;

elektromos járművek, valamint alkatrészeik és szerelvényeik; üzemanyagcellás gépkocsik, valamint alkatrészeik

és szerelvényeik; váltóáramú vagy egyenáramú motorok szárazföldi járművekhez (alkatrészeik kivételével);

mechanikus elemek szárazföldi járművekhez; kardántengelyek, tengelyek vagy orsók (szárazföldi járművekhez);

csapágyak [szárazföldi járművekhez]; tengelykapcsolók vagy -kötések (szárazföldi járművekhez);

tengelycsapágyak szárazföldi járművekhez; erőátviteli elemek és fogaskerekes áttételek (szárazföldi

járművekhez); lengéscsillapítók [szárazföldi járművekhez]; rugók (szárazföldi járművekhez); fékek szárazföldi

járművekhez; hajtómotorok szárazföldi járművekhez; hibrid rendszerek a következőkhöz: személygépkocsik,

teherautók, kisteherautók, sport haszonjárművek, autóbuszok, szabadidős célú járművek (RV), sportkocsik,

versenyautók; elektromos gépkocsik; kerékagyak járművekhez; járműkerék; meghajtó mechanizmusok

 szárazföldi járművekhez.

 ( 210 ) M 18 02067

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  Mi Patikánk Beszerzési Társulás Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mi Patikánk - Egészségre nyitva

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02068

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  Mi Patikánk Beszerzési Társulás Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02070

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Magyar György, Gyula

  

( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02116

 ( 220 ) 2018.07.11.

 ( 731 )  Farkas Ferenc, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 ) Royal Borház

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 18 02138

 ( 220 ) 2018.07.12.

 ( 731 )  Kovács Tamás, Csopak (HU)

 ( 541 ) Szent Donát Birtok

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 02139

 ( 220 ) 2018.07.12.

 ( 731 )  Kovács Tamás, Csopak (HU)

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 02141

 ( 220 ) 2018.07.16.

 ( 731 )  Niscar Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Gépjárművek; gépkocsik; személygépjárművek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; új- és használtautó kereskedelem, kereskedelmi adminisztráció; flotta adminisztráció;

 flottakezelés, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; útnyilvántartás.
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 37    Járművek karbantartása; járművek tisztítása; járműjavító műhelyek [üzemanyagutántöltés és karbantartás];

gépkocsik karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok

(újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; segítségnyújtás elromlott járművekhez [javítás];

 járműfényezés; karosszéria javítás; járművek rozsda elleni kezelése.

 39    Autóbérlés; járművek kölcsönzése; gépkocsi-tetőcsomagtartók kölcsönzése; segítségnyújtás elromlott

 járművekhez [vontatás]; navigációs rendszerek bérbeadása.

 ( 210 ) M 18 02142

 ( 220 ) 2018.07.16.

 ( 731 )  Bácsfalvi Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szuchy Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02143

 ( 220 ) 2018.07.13.

 ( 731 )  Erőforrás Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szalóky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OkoShop

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02144

 ( 220 ) 2018.07.13.

 ( 731 )  PannonPharma Kft., Pécsvárad (HU)

 ( 541 ) CILOPEDA

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 02145

 ( 220 ) 2018.07.13.

 ( 731 )  Bagdi-Seres Márta, Szeged (HU)

 ( 740 )  TABI ÜGYVÉDI IRODA, Szeged

  

( 546 )

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

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

 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 02147

 ( 220 ) 2018.07.13.

 ( 731 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítményekkel valamint gyógyászati eszközökkel

kapcsolatos hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment egészségügyi termékek, piperetermékek,

diétás ételkiegészítők, italok, gyógyszerek és gyógyszerészeti termékek kis- és nagykereskedelmével

kapcsolatban; üzleti adminisztráció; irodai tevékenységek szolgáltatásai; mások árui és szolgáltatásai

licenszelésének kereskedelmi adminisztrációja; kereskedelmi adminisztráció internetes közösségi hálózatokon,

internetes blogokon történő indirekt marketingkommunikáció, valamint más indirekt elektronikus kommunikáció

vagy adatcsere-hálózat formájában; kereskedelmi információk és tanácsadás fogyasztók számára; piackutatás;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tájékoztatás vagy információszolgáltatás; közönségszolgálati

szolgáltatások, cégek bemutatása az interneten és más médiákban; cégek bemutatása befektetőkkel szemben;

vállalatok bemutatása munkakeresőknek, az interneten is; reklámrendezvények, vállalatbemutatók és toborzó

rendezvények szervezése és lebonyolítása, az interneten is; reklámintézkedések, vállalatbemutatók és toborzó

intézkedések tervezése és létrehozása; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból;

reklámszövegek kiadása és írása; televíziós, rádiós és internetes reklámozás; reklámhirdetések készítése és

terjesztése, álláshirdetések formájában is, egységes megjelenési kép kialakítása vállalatok számára a médiákban;

vásári megjelenések koncepcionálása, szervezése és lebonyolítása; reklám- és eladástámogató koncepciók

kidolgozása és készítése; az interneten üzleti és marketinginformációkat biztosító piackutatás; tájékoztató

események lebonyolítása szakmai üzleti kérdésekben az egészségügy területén; szerződések letárgyalása

gyógyszertárakkal, nagykereskedőkkel, gyógyszertárakkal együttműködőkkel, egészségügyi szolgáltatókkal,

egészségügyi ellátókkal, idősotthonokkal és ápolási otthonokkal; üzleti könyvvizsgálat, főként közegészségügyi

szervezettel kapcsolatos könyvelés; a közfigyelem felhívása az egészségügyi rendellenességek kezelésének és

gyógyításának szükségességére, valamint az ilyen rendellenességek kezelése; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítményekkel valamint gyógyászati eszközökkel kapcsolatos online kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; online kereshető reklámútmutató szolgáltatása gyógyszerészeti termékekkel és

 gyógyászati eszközökkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 18 02152

 ( 220 ) 2018.07.16.

 ( 731 )  Vargáné dr. Urbán Melinda, Orosháza (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

 ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása.

 ( 210 ) M 18 02153
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 ( 220 ) 2018.07.16.

 ( 731 )  Rácz Krisztián, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 210 ) M 18 02154

 ( 220 ) 2018.07.16.

 ( 731 )  Tóth András, Sárvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Havasi Adrienn, Sárvár

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02155

 ( 220 ) 2018.07.16.

 ( 731 )  Rácz Krisztián, Budapest (HU)

 ( 541 ) KORONA BIRTOK ÉS PINCÉSZET

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 210 ) M 18 02156

 ( 220 ) 2018.07.16.

 ( 731 )  CONNECT-KING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csömör, (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   40    3D nyomtatás.

  42    3D szkennelés.

 ( 210 ) M 18 02161

 ( 220 ) 2018.07.18.

 ( 731 )  Huang Peng, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat.

 ( 210 ) M 18 02162

 ( 220 ) 2018.07.17.

 ( 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 02252

 ( 220 ) 2018.07.26.

 ( 731 )  Wolf Regina, Taksony (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai célú folyadékok, oldatok, kozmetikai festékek, kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők,

kozmetikai készítmények fogyáshoz, kozmetikai készletek, kozmetikai krémek, kozmetikai maszkok, kozmetikai,

szépségápolási készítmények, kozmetikai szerek, kozmetikai szerek szempillákhoz, kozmetikumok

szemöldökhöz, krémek bőrökhöz, smink, sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők, sminkeltávolító,

 sminklemosó készítmények, szemöldökceruzák, szőrtelenítők, henna (kozmetikai festék).

 5    Gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények.

  41    Szakmai átképzés, gyakorlati képzés, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból.

 44    Sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai, sminktetoválás, szemöldök sminktetoválás, ajaksmink tetoválás,

 száj sminktetoválás, szemhéj sminktetoválás, szépségszalonok.

 ( 210 ) M 18 02253

 ( 220 ) 2018.07.26.

 ( 731 )  Wolf Regina, Taksony (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai célú folyadékok, oldatok, kozmetikai festékek, kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők,

kozmetikai készítmények fogyáshoz, kozmetikai készletek, kozmetikai krémek, kozmetikai maszkok, kozmetikai,

szépségápolási készítmények, kozmetikai szerek, kozmetikai szerek szempillákhoz, kozmetikumok

szemöldökhöz, krémek bőrökhöz, smink, sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők, sminkeltávolító,

 sminklemosó készítmények, szemöldökceruzák, szőrtelenítők, henna (kozmetikai festék).

 5    Gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények.

  41    Szakmai átképzés, gyakorlati képzés, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból.
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 44    Sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai, sminktetoválás, szemöldök sminktetoválás, ajaksmink tetoválás,

 száj sminktetoválás, szemhéj sminktetoválás, szépségszalonok.

 ( 210 ) M 18 02254

 ( 220 ) 2018.07.26.

 ( 731 )  Wolf Regina, Taksony (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai célú folyadékok, oldatok, kozmetikai festékek, kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők,

kozmetikai készítmények fogyáshoz, kozmetikai készletek, kozmetikai krémek, kozmetikai maszkok, kozmetikai,

szépségápolási készítmények, kozmetikai szerek, kozmetikai szerek szempillákhoz, kozmetikumok

szemöldökhöz, krémek bőrökhöz, smink, sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők, sminkeltávolító,

 sminklemosó készítmények, szemöldökceruzák, szőrtelenítők, henna (kozmetikai festék).

 5    Gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények.

  41    Szakmai átképzés, gyakorlati képzés, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból.

 44    Sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai, sminktetoválás, szemöldök sminktetoválás, ajaksmink tetoválás,

 száj sminktetoválás, szemhéj sminktetoválás, szépségszalonok.

 ( 210 ) M 18 02274

 ( 220 ) 2018.07.27.

 ( 731 )  Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; szárított hüvelyesek;

lencse; kókuszreszelék; feldolgozott magvak; ehető magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra;

 szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója; mazsola; kandírozott gyümölcsök.

 30    Rizs; lisztek; gabonakészítmények; kukoricapehely; rozspehely; zabpehely; búzapehely; hajdinapehely;

zabkorpa; bulgur; kuszkusz; búzacsírák; popcorn/pattogatott kukorica; szezámmagok (fűszerek); feldolgozott

 quinoa, feldolgozott amaránt, vadrizs(elkészítve).

 31    Nyers köles; nyers hajdina; magvak; chiamag; bogyók (friss gyümölcsök); lenmagok; étkezési szezámmag,

 feldolgozatlan.

 ( 210 ) M 18 02276

 ( 220 ) 2018.07.27.

 ( 731 )  MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adminisztrációs adatfeldolgozás; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; írott kommunikáció és adatok összegyűjtése és rendszerezése; marketing

szolgáltatások; pályázatra érkező árajánlatok összegyűjtése; sajtófigyelés; statisztikai adatok összeállítása

tudományos kutatásban történő használatra; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti elemzés; üzleti

értékelések; üzleti felmérések; üzleti információs szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; üzleti

konzultáció; üzleti lehetőségek értékelése, becslése; üzleti projektmenedzsment; üzleti projektek ügyvitele; üzleti
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projektbeszámolók írása; üzleti statisztikák elemzése; üzleti statisztikák készítése; üzleti statisztikák gyűjtése;

üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti tanácsadás; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti tervezési

szolgáltatások; üzleti ügyekkel kapcsolatos projekt-tanulmányok előkészítése; üzleti ügyekkel kapcsolatos

 projekt-tanulmányok készítése; kutató projektek reklámozása.

 41    Tudományos információs folyóiratok kiadása; tudományos munkák közzététele; tudományos tanfolyamok;

tudományos tanfolyamok lebonyolítása; képzés és oktatás; laboratóriumi kutatásokhoz használt tudományos

műszerek és eszközök kezelésének oktatása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatáshoz

kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási előadások szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási

konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szolgáltatások nyújtása;

oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; üzleti oktatási szolgáltatások; egyetemi oktatási

szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; akadémiai, tudományos vizsgáztatási szolgáltatások; élő

 előadások bemutatása; oktatás, tanítás.

 42    Mérnöki kutatások tudományos területeken; tudományos elemzés; tudományos és műszaki szolgáltatások;

tudományos és technológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai tervezés; tudományos felmérések

végzése; tudományos információ összeállítása; tudományos információszolgáltatás; tudományos jelentések

készítése; tudományos kockázatértékelés; tudományos kutatás; tudományos kutatás és elemzés; tudományos

laboratóriumi szolgáltatások; tudományos kutatással kapcsolatos információszolgáltatás; tudományos kutatáshoz

kapcsolódó jelentések készítése; tudományos kutatási információk és eredmények biztosítása online kereshető

adatbázison keresztül; tudományos kutatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; tudományos tanácsadási

szolgáltatások; tudományos tanulmányok elvégzése; tudományos szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó

tervezés; tudományos szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó kutatás; tudományos technológiai szolgáltatások;

tudományos tanácsadó szolgáltatások; technológiai elemzés; technológiai jelentések készítése; technológiai

kutatás; technológiai projekttanulmányok készítése; tudomány technológiai információnyújtás; fizikai kutatások;

fizikával kapcsolatos kutatási és fejlesztési szolgáltatások; fizikával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; kutatás

a fizika területén; számítógéppel segített tudományos elemzés; számítógéppel segített tudományos kutatás;

számítógéppel támogatott tudományos tesztelés; tanácsadás a fizika területén; technológiához kapcsolódó kutatás;

műszaki kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; kutatólaboratóriumok; adatbázisok segítségével

végrehajtott tudományos kutatás; információtechnológiai projektvezetés; laboratóriumi kutatások; mechanikai

kutatások; műszerfejlesztéssel kapcsolatos kutatások; mérnöki projekttanulmányok; mérnöki kutatás; mérnöki

 kutatás technológiai területeken.

 ( 210 ) M 18 02277

 ( 220 ) 2018.07.27.

 ( 731 )  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MILKA SOFT MOO

 ( 511 )  30    Kakaó; kakaó és csokoládé alapú italok és készítmények ilyen italok készítéséhez; csokoládé,

péksütemények és cukrásztermékek, csokoládétermékek, nem gyógyszeres cukrászáruk, különösen csokoládés

édességek; kekszek, ostyák, nápolyik, sütemények, édességek; gabonafélékből, ehető fagylaltból, fagyasztott

 édességekből és desszertből készült készítmények; hűtött édességek és desszertek.

 ( 210 ) M 18 02283

 ( 220 ) 2018.07.30.

 ( 731 )  Szakasits Edit, Mór (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,
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 eszenciaolajok; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények].

 41    Nevelés; szakmai képzés; állatidomítás, kiképzés; kutyákkal való bánás oktatása; állatszépségápolási,

 állatkozmetikai oktatás.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

 ( 210 ) M 18 02284

 ( 220 ) 2018.07.30.

 ( 731 )  Horváth Krisztina Ildikó, Algyő (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

 ( 541 ) Az egészség érték, a gyógyítás hivatás, a praxis üzlet

 ( 511 )  16    Könyvek; könyvecskék, brossúrák; noteszek, zsebkönyvek [papíripari cikkek]; nyomtatott brossúrák;

nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott kézikönyvek; nyomtatott publikációk; nyomtatott reklámanyagok;

 nyomtatott röplapok; nyomtatott szemináriumi jegyzetek; nyomtatott szórólapok; reklámbrosúrák.

 35    Egészségüggyel kapcsolatos marketingszolgáltatások; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; online reklámozás; reklámanyagok online megjelenítése; reklámozási, marketing és promóciós

 szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; reklámozással, hirdetéssel

kapcsolatos konferenciák szervezése; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák,

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

orvostudomány területén; konferenciák szervezésével,lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és

tájékoztató szolgáltatások; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; könyvek multimédiás megjelentetése;

könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok

 on-line publikálása; hangoskönyvek kiadása.

 ( 210 ) M 18 02286

 ( 220 ) 2018.07.30.

 ( 731 )  Muntyán Krisztián Péter, Kétegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek; applikációs szoftver; számítógépes szoftverek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02287

 ( 220 ) 2018.07.30.

 ( 731 )  Kukli Róbert, Páty (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02289

 ( 220 ) 2018.07.30.

 ( 731 )  Fekete Attila, Győrszemere (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok; kárpitozott bútor; kárpitozott átalakítható bútorok; ágyak; heverők; heverő alapú ágyak; kanapék;

kanapéágyak; kanapék, díványok; átalakítható kanapék; kihúzható szófák, kanapék; fali díványok, kanapék;

 matracok; matrac alapok; matracok, szivacsok.

 24    Bútorhuzatok; bútorszövetek; bútorszövet méteráruk; bútorszövet, lakástextil; bútorhuzatok textilből;

bútorhuzatok műanyagból; bútorszövetek, kárpitok; textilanyagok bútorgyártáshoz; bútor- és kárpitszövetek;

bútorvédő huzatok textilből; szőtt anyagok bútorokhoz; bútorhuzatok [nem méretre szabottak]; bútorszövetek,

 textil méteráru formájában; bútorhuzatok textilből és műanyagból [nem illesztettek].

 40    Bútorfényezés; bútorok bevonatainak eltávolítása; bútorok gyulladásállóvá tétele; fröccsöntött bútorok

 előállítása; bútorok igény szerinti gyártása; bútorok gyártása megrendelések és kikötések alapján.

 ( 210 ) M 18 02290

 ( 220 ) 2018.07.30.

 ( 731 )  MURA RÉGIÓ Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás, Tótszerdahely (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  25    Felsőruházat; férfi felsőruházat; női felsőruházat; pólók; nyomtatott pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók,

trikók, atlétatrikók; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek,

melegítőfelsők; pulóverek, szvetterek; melegítő felsők, sportos pulóverek; férfi kabátok; kabátok, dzsekik;

kabátok nőknek; topok [ruházati cikkek]; nadrágok; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények;

szoknyák; női ruhák; kalapok; sapkák; ingek; férfi és női ingek; rövidnadrágok; farmerek; farmerruházat;

 farmernadrágok.

 29    Hús; húsok; szárított hús; füstölt húsok; friss húsok; pácolt húsok; főtt húsok; csomagolt húsok; feldolgozott

hústermékek; fagyasztott hústermék; előkészített gyümölcsök; gyümölcsök, tartósított; savanyított gyümölcsök;

konzerv gyümölcsök; kandírozott gyümölcsök; fagyasztott gyümölcsök; szeletelt gyümölcsök; fermentált

gyümölcsök; palackozott gyümölcsök; főtt gyümölcsök; vágott gyümölcsök; elkészített zöldségek; feldolgozott

zöldségek; fagyasztott zöldségek; hámozott zöldségek; savanyított zöldségek; fermentált zöldségek; konzerv

zöldségek; zöldségek, főtt vegyes zöldségek; tartósított zöldségek; szárított zöldségek; üveges zöldségek;

liofillzált zöldségek; sózott zöldségek; zöldségek, tartósított; vágott zöldségek; grillezett zöldségek; előre

felvágott zöldségek; fagyasztva szárított zöldségek; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; tojások és tojástermékek;

 tejtejtermékek; sajtok; szárított gyümölcs; szárított gyümölcsből készült termékek.

 30    Méz; mézek; liszt; lisztek; lisztkeverékek; gabonakészítmények; gabonaalapú élelmiszerkészítmények;

 kenyér; pékáruk; fűszerek; fűszerkészítmények; fűszerkeverékek.

 31    Nyers gyümölcsök; friss gyümölcsök; friss zöldségek; nyers zöldségfélék; friss gyümölcsök és zöldségek;

friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények; mezőgazdasági, vízgazdasági termények, kertészeti és

 erdészeti termékek; élő állatok; élő állatok, szervezetek tenyésztéshez; táplálékok és takarmányok állatoknak.

  32    Sörök; ásványvizek; gyümölcslé; gyümölcslevek; gyümölcsitalok; gyümölcsszörpök.

  33    Borok; likőrök; pálinka.

 43    Éttermi szolgáltatások; kempingezési lehetőség biztosítása; panziók; szállodai szolgáltatások; turistaházak,
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üdülők; vendéglátás; ideiglenes szállásadás; ideiglenes szállások; üdülőhelyi szállások; ideiglenes

 szállásbiztosítás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek.

 ( 210 ) M 18 02291

 ( 220 ) 2018.07.30.

 ( 731 )  Koncz Istvánné, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Párnák; lakástextilek; párnák (kárpitok); párnák, díszpárnák; párnák, fejpárnák; dekorációs párnák.

 25    Férfi felsőruházat; női felsőruházat; pólók; nyomtatott pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók;

atlétatrikók; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;

pulóverek, szvetterek; melegítő felsők, sportos pulóverek; topok [ruházati cikkek]; nadrágok; férfi és női

nadrágok, mellények; szoknyák; női ruhák; blúzok; női ingek, blúzok; kalapok; sapkák; ingek; férfi és női ingek;

 rövidnadrágok; rövidnadrágok [ruházat]; rövid nadrágok, shortok; farmerek; farmerruházat; farmernadrágok.

 41    Varrással kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; szabászattal kapcsolatos tanfolyamok

 szervezése és lebonyolítása; varrótanfolyamok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 02300

 ( 220 ) 2018.07.31.

 ( 731 )  Nyári Fruzsina, Budapest (HU)

 Nyári Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása babák-, kisgyerekek- és 3-6 éves gyerekek utaztatása; kereskedelmi

ügyletek bonyolítása baba- és gyerekkocsik értékesítése és bérbeadása, gyerekkerékpárok és rollerek értékesítése

és bérbeadása, baba- és gyerek-autóülések értékesítése és bérbeadása, baba- és gyerek utazásához és egyéb

gyerekprogramokhoz szükséges tárgyak, valamint babaágyak, pelenkák, fertőtlenítőkendők, tisztító kendők és

ezek egységcsomagjainak értékesítése; baba-,kisgyerekek- és 3-6 éves gyerekek utaztatásával és ezzel összefüggő

kiegészítő szolgáltatások értékesítése; franchise rendszer működtetése a baba-, kisgyerekek- és 3-6 éves gyerekek

utaztatásával és ezzel összefüggő kiegészítő szolgáltatások tekintetében; online értékesítések; reklám és

 marketing tevékenységek.

 39    Baba-, kisgyerek- és 3-6 éves gyerekek baba- és gyerekkocsik, kerékpárok, rollerek, autóülések, babaágyak

 és egyéb kiegészítők szállítása, csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 41    Baba-, kisgyerek-, 3-6 éves gyerekek és családok, valamint egyéb közösségek számára szórakoztató-, sport-

 és kulturális programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 02302

 ( 220 ) 2018.07.31.

 ( 731 )  Mester Akadémia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 1. szám, 2019.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M25



 ( 511 )  16    Irodai és oktatási segédanyagok; oktatási felszerelések; író és bélyegző eszközök; nyomtatványok; könyvek;

dossziék [papíráruk]; füzetek; irattartók [papíráru]; íróeszközök; írófelszerelések; írószerek; katalógusok;

 levélpapír; matricák; naptárak; toll- és ceruzatartók; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból.

 35    Előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; hirdetés elektronikus médián, főként interneten

keresztül; online reklámozás; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon.

 41    Oktatás; szórakoztatás; szórakoztató szolgáltatások szervezése; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; online oktatás biztosítása; online

tanfolyamokat tartalmazó weboldal biztosítása számos témában: sport, fotográfia, internet, kormányzat,

nemzetközi ügyek, élelmiszerek és italok, filmek, szórakozás, zene, tánc, előadás, üzleti menedzsment,

kiadványok és írások, művészet; filmek és videofilmek gyártása; hang- és képfelvételek készítése hang- és

képhordozókon; oktatási filmek gyártása; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatóvideók készítése;

videofelvételek készítése; tréningek biztosítása; coaching [tréning]; tájékoztatás nyújtása online oktatással

kapcsolatban; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; kulturális és szórakoztatási

rendezvényszervezés; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; közönség bevonását célzó játékok

 szervezése; oktatási tananyagok kiadása.

 ( 210 ) M 18 02303

 ( 220 ) 2018.07.31.

 ( 731 )  Bokor Péter, Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Wagner Alma Laura, Sopron

 ( 541 ) Színt viszünk otthonába!

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

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

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

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02304

 ( 220 ) 2018.07.31.

 ( 731 )  Lea Team Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 18 02326

 ( 220 ) 2018.08.03.
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 ( 731 )  Göblyös Péter, Vácduka (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Porcelán bögrék; bögrék, korsók; műanyag bögrék; cserép bögrék, csészék; porcelánból készült bögrék;

 cserépből készült bögrék; csészék és bögrék; kerámiaanyagokból készült bögrék; bögrék, nem nemesfémből.

 25    Kötött pólók; nyomtatott pólók; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan

 pólók, trikók.

 41    Fényképészet; fényképészeti eszközök használatához kapcsolódó oktatás; fényképészeti eszközök

használatához kapcsolódó workshopok; fenyképészeti felszerelések szemléltetése, bemutatása [képzési célokra];

fényképészeti oktatás; fényképészettel, fényképezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fényképszerkesztés;

hang- es videóanyagok készítése, fényképészet; állatfényképezés; kutya fényképezés; fényképezéssel kapcsolatos

rendezvények szervezése, rendezése és lebonyolítása; állatok fényképezésével kapcsolatos rendezvények

szervezése, rendezése és lebonyolitása; fényképészettel kapcsolatos rendezvények szervezése, rendezése és

 lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 02364

 ( 220 ) 2018.08.08.

 ( 731 )  Putnokiné Pócsi Mária, Hajdúnánás (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; gyógynövény összetevőkből álló készítmények (krémek, testápolók,

 szappanok); testápolási és szépségápolási készítmények, fürdőkészítmények.

  21    Kozmetikai- és toaletteszközök, fürdőszobai felszerelések és kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 02406

 ( 220 ) 2018.08.10.

 ( 731 )  Solymosi Viktor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 18 02407

 ( 220 ) 2018.08.13.

 ( 731 )  Szitahegy Kft., Csopak (HU)

 ( 541 ) Gléda

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02414
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 ( 220 ) 2018.08.13.

 ( 731 )  Kiss Sándor, Vác (HU)

 ( 541 ) MOTOMAGAMURA

 ( 511 )  9    Hangok képek rögzítésére, másolására DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média.

  25    Ruházati cikkek.

  41    Szórakoztatás, kulturális tevékenység, koncertek, kiadói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02419

 ( 220 ) 2018.08.14.

 ( 731 )  Inspirációk Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) inspibox

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

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

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

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 18 02423

 ( 220 ) 2018.08.14.

 ( 731 )  Jónásné Amin Anita, Fót (HU)

 Nemes Olivér, Budapest (HU)

 Blága Imola, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 02424

 ( 220 ) 2018.08.15.

 ( 731 )  Murvai Piroska, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

 nyomtatott kiadványok, könyve.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; szupervíziós hálózat kiépítése és

 működtetése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; konferenciák, előadások, tréningek, szakmai napok és kiállítások szervezése és

lebonyolítása; coaching szolgáltatások; szupervíziós szolgáltatások; oktatási szolgáltatások coaching formájában;
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oktatási szolgáltatások szupervízió formájában; szakmai személyiségfejlesztési szolgáltatások; szupervíziós

témákkal kapcsolatos online elérhető elektronikus publikációk letölthető és nem letölthető formában; szupervíziós

 témákkal kapcsolatos blogírás.

 ( 210 ) M 18 02425

 ( 220 ) 2018.08.15.

 ( 731 )  Nékám Alapítvány, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyhatású bőrápoló készítmények; fényvédelemre, akne és egyéb bőrbetegségek, fertőzések megelőzésére

és kezelésére szolgáló gyógyhatású készítmények; gyógyhatású krémek, gyógyhatású testápolók; gyógyhatású

 szappanok, gyógyhatású samponok; óvszerek; tisztasági betétek, intim betétek, tamponok.

 15    Bőregészség és bőrgyógyászati tárgyú ismeretterjesztő kiadványok és szakkiadványok; fiatalok

bőrgyógyászati és higiéniai ismereteinek bővítését, szexuális felvilágosítását, környezeti ártalmaktól, bőrkárosító

divatirányzatoktól és nemi fertőzésektől való megóvását célzó ismeretterjesztő kiadványok; papírszalvéták,

 zsebkendők, papírtörlők, papír-írószer áruk, noteszek, nyomtatott naptárak, tollak.

 41    Egészségügyi oktatás és képzés; orvosképzés; egészségügyi, betegségmegelőzési és egészséges életmód

témájú ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése; egészségügyi, betegségmegelőzési, gyógyászati

tárgyú tudományos és ismeretterjesztő elektronikus publikációk, letölthető kiadványok, publikációk; kiadói

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02426

 ( 220 ) 2018.08.15.

 ( 731 )  NT-Service Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.

  42    Információtechnológiai [IT] szolgáltatások.

  45    Társkereső szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02427

 ( 220 ) 2018.08.15.

 ( 731 )  Digisec Nordic IPR Limited, Sliema (MT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda - dr. György András, Budapest

 ( 541 ) RichMeetBeautiful

 ( 511 )  35    Marketing és reklámozás; marketingkutatás és tanulmányok; üzleti adminisztrációs szolgáltatások

matematikai vagy statisztikai szolgáltatások regisztrálásával, létrehozásával vagy rendszerezésével kapcsolatban;

marketing és kapcsolattartó reklámügynökségek; a marketing és a kapcsolattartó reklámcégek számára kínált

szolgáltatásokkal kapcsolatos reklám; kapcsolattartási reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti

 adminisztráció; irodai funkciók.

 38    Távközlés; üzenetek, információk, csevegőszobák, blogok és internetes fórumok elérése és sugárzása rádió-,

televízió- és telefonhálózatokon keresztül, beleértve a call centereket és sms-szolgáltatásokat, valamint az

interneten és az elektronikus hálózaton keresztül, beleértve, de nem kizárólagosan az elektronikus levelezést;
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internetes portálok biztosítása az interneten; a csevegőszobákhoz, blogokhoz és internetes fórumokhoz való

hozzáférés biztosítása, működtetése és engedélyezése; adatbázisok - mint például a keresőmotor információs

fejlesztési célokra történő - létrehozása, beleértve az online szolgáltatásokat is, nevezetesen adatbázisok - mint

például a keresőmotor információs fejlesztési célokra történő - rendelkezésre bocsátása, működtetése és

engedélyezése; távközlési szolgáltatások a számítógépes adatbázis vagy elektronikus hálózat elérési idejére

vonatkozóan, beleértve a mások hozzáférésének biztosítását; online szolgáltatások, nevezetesen az

 adatbázisokhoz való hozzáférés internetes platformokként.

 41    Oktatás és képzés biztosítása; sport- és kulturális tevékenységek szervezése; szórakoztató tevékenységek és

szolgáltatások szervezése; kültéri- és szabadidős tevékenységek szervezése az interneten és azon kívül; a

szabadidős segítségnyújtás és szabadidős tevékenységek résztvevői számára nyújtott segítség; filmek, képek,

könyvek, katalógusok, hírlevelek és folyóiratok kiadása és terjesztése fizikai formában vagy interneten vagy

elektronikus hálózaton keresztül; oktatási és szórakoztatási szolgáltatások filmek, videokazetták, cd-rom-ok,

dvd-k és mágneses adathordozók szerkesztésével, gyártásával, kiadásával és bérlésével, beleértve az internetről és

az elektronikus hálózatokról való letöltéshez való hozzáférést; online játékok mobiltelefonon, interneten és

 elektronikus hálózaton keresztül.

 42    Számítógépes hardverek és szoftverek tervezése és fejlesztése; adatbázisok fejlesztése keresési

platformként; asp (alkalmazásszolgáltatói szolgáltatások), nevezetesen hálózatok integrálása, telepítése és

karbantartása neten és információcsere platformokon; a mobiltelefonhoz és az internethez és más elektronikus

hálózatokhoz letölthető szoftverek fejlesztése, beleértve a weboldalak tervezésével, fejlesztésével és

támogatásával kapcsolatos szolgáltatásokat; mobiltelefon-szolgáltatások, internet és egyéb elektronikus hálózatok

játékszolgáltatásainak tervezése és fejlesztése; a hálózati platformok fejlesztése és támogatása; csevegőszobák,

blogok és internetes fórumok fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások; online szolgáltatások, nevezetesen

 adatbázisok fejlesztése keresőmotorokként információfejlesztési célokra.

 45    Mások által végzett személyes és szociális szolgáltatások az egyének szükségleteinek kielégítésére;

házassági tanácsadási szolgáltatások, társasági hálózati és kapcsolattartási szolgáltatások rádiós, televíziós és

telefonos hálózatokon keresztül (beleértve a call centereket és sms-eket) az interneten és az interneten, valamint

az elektronikus hálózatokon kívül; társkereső ügynökségek; szociális szolgáltatások a párkapcsolati terápiával és

tanácsadással kapcsolatban; házasságközvetítő irodák, egyéni coaching, nevezetesen egyéni tanácsadás az

együttéléshez egyedülállóknak a társas kapcsolatok és a partnerkapcsolatok tekintetében; kikapcsolódásra és

szabadidős tevékenységekre vonatkozó találkozók, ismerkedési alkalmak szervezés egymást nem ismerő

személyek számára; társasági escort szolgáltatások; a személyiség és a fizikai vonzerő tesztelésével kapcsolatos

szolgáltatások, valamint a személyiséggel és a fizikai vonzerővel kapcsolatos profilok kialakítása/előkészítése

mások számára; az online társkereső és ismerkedési szolgáltatásokkal kapcsolatos információszolgáltatás, a

szellemi tulajdon jogokhoz és az ipari tulajdonjogokhoz kapcsolódó felhasználói jogok nyújtásával kapcsolatos

 szolgáltatások; személyiség-, választás- és kapcsolattesztelés.

 ( 210 ) M 18 02429

 ( 220 ) 2018.08.15.

 ( 731 )  International School of Budapest - Budapesti Nemzetközi Iskola, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Iskolai előkészítő nevelés és oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés, angol és magyar tanrend szerint),

alapfokú oktatás 1-8. évfolyamon (angol és magyar tanrend szerint), általános középfokú oktatás (angol és

magyar tanrend szerint), közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés, napközi és tanulószobai foglalkozás, sport és

 szabadidős képzés, kulturális képzés.

 ( 210 ) M 18 02433

 ( 220 ) 2018.08.16.
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 ( 731 )  Viski Csaba, Ráckeve (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) VISKI

 ( 511 )   40    Fröccsöntés; műanyag fröccsöntése.

 ( 210 ) M 18 02477

 ( 220 ) 2018.08.23.

 ( 731 )  Lunchbox Produkciós Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáitatás).

 41    Bálok szervezése; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; klubszolgáltatások

(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok

készítése; show-műsorok; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofilmezés.

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 18 02482

 ( 220 ) 2018.08.24.

 ( 731 )  Nyíri Zsuzsa, Gárdony (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  20    Dekorációs párnák; dobozok írószerekhez; írószer tartó dobozok; nem fémből készült tárolók; nem fémből

 készült dobozok; kocka formájú nem fémből készült tárolók; kocka formájú nem fémből készült dobozok.

 24    Textilanyagok ruhagyártáshoz; textilcikkek és azok helyettesítői; textilanyagok dekorációs tárgyak

 készítéséhez; textilanyagok dekorációs tárgyak bevonásához.

 31    Szárított virágok; tartósított virágok; virágdekorációk [friss]; virágdekorációk [élő]; virágdekorációk

[szárított]; szárított virágok díszítésre; virágdekorációk textilanyagba varrva; szárított virágok textilanyagba

varrva; tartósított virágok textilanyagba varrva; dekorációs termékek szárított virágokból; dekorációs termékek

 tartósított virágokból.

 ( 210 ) M 18 02536

 ( 220 ) 2018.08.31.

 ( 731 )  MP Solutions Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kökény Zoltán, Tatabánya

 ( 541 ) IT Speed Dating

 ( 511 )  35    Állásközvetítő irodák; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok
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szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketing szolgáltatások;

 munkaerő-toborzás; szakmai önéletrajz írása mások számára.

 41    Élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; pályaválasztási

 tanácsadás; szakmai átképzés; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 42    Információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia

területén; mérnöki munkák, szolgáltatások; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

 nyújtása, weboldalon keresztül.

 ( 210 ) M 18 02537

 ( 220 ) 2018.08.31.

 ( 731 )  Petri Barbara, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftver (rögzített programok); rögzített számítógépes programok; Számítógépes programok (letölthető

 szoftver), számítógépes oktató programok, oktató berendezések és felszerelések.

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek, könyvek, füzetek, prospektusok,

könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

 műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk; klisék.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; számítógépes fájlkezelés;

 online reklámozás számítógépes hálózaton; adatgyűjtés központi fájlban.

 38    Telekommunikációs szolgáltatások; számítógéppel támogatott üzenet- és képátvitel; kommunikáció

számítógépes terminálok; elektronikus üzenetküldést nyújtó távközlési kapcsolatokat egy globális számítógépes

hálózaton keresztül távközlési kapcsolatok; információk, üzenetek, adatok, képek, hangok; továbbítása és cseréje

az adatbázisokban tárolt adatokhoz; szolgáltatások közvetlen párbeszéd (adatátvitel, hangok és képek) keresztül a

globális számítógépes hálózaton; ebook, vitafórumok az interneten; adatok letöltése, számítógépes fájlok,

számítógépes szoftverek, számítógépes programok, videók, hangok és filmek kölcsönzése, globális számítógépes

 hálózatok.

 41    Oktatás, nyelvoktatás, online nyelvoktatás, énekoktatás, online énekoktatás, nevelés, kulturális tevékenység;

szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; csapatépítés baba-mama foglalkozások,

on-line baba-mama foglalkozások, on-line baba-mama énekoktatás; elektronikus kiadványok könyvek,

folyóiratok és cikkek online megjelentetése, biztosítása, letölthető és nem letölthető elektronikus on-line

kiadványok szerkesztése és megjelenése, szövegek (kivéve reklámszövegek), illusztrációk, könyvek, folyóiratok,

 újságok, magazinok és on-line felületek, honlapok részére.

 ( 210 ) M 18 02542

 ( 220 ) 2018.08.31.

 ( 731 )  World Ju-Jitsu Federation Magyarország Sportegyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Timea, 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;
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 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 18 02544

 ( 220 ) 2018.08.31.

 ( 731 )  S&S 2001 Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) Best Shop, Önnek szól!

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 02545

 ( 220 ) 2018.08.31.

 ( 731 )  Novák András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészáros F. Tamás ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) ÉDESVÍZ KIADÓ

 ( 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; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy

ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális

rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,

adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; 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 02550

 ( 220 ) 2018.08.31.

 ( 731 )  CorvinSoft Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 02551

 ( 220 ) 2018.08.31.

 ( 731 )  Appartme Kft., Mórahalom (HU)

 ( 541 ) appartme

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 02556

 ( 220 ) 2018.09.03.

 ( 731 )  Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft, Miskolc (HU)

 ( 541 ) DVTK Jegesmedvék

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak.

  35    Sportolók promóciós menedzselése; sportversenyek és -események promóciója.

 41    Információnyújtás sporttevékenységekhez; közösségi sport- és kulturális események szervezése;

sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási,

 sport és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 02558

 ( 220 ) 2018.09.03.

 ( 731 )  Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak.

 41    Sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények megszervezése; sportszolgáltatások;

 sportszolgáltatások biztosítása; sporttevékenységek.

 ( 210 ) M 18 02559

 ( 220 ) 2018.09.03.

 ( 731 )  ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SULIKÉSZ

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02560

 ( 220 ) 2018.09.04.

 ( 731 )  Király Gábor, Budapest (HU)
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( 546 )

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 18 02568

 ( 220 ) 2018.09.04.

 ( 731 )  Ghukas Khachatryan, Budapest (HU)

 ( 541 ) yooto

 ( 511 )  1    Ruházat kezelésére használt vegyszerek.

3    Parfümök és illatanyagok; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra;

amla olaj kozmetikai célokra; ásványi olajok [kozmetikai]; ásványvíz spray-k kozmetikai célokra; fogyás

segítésére használt kozmetikai készítmények; geraniol kozmetikai használatra; henna [kozmetikai festék];

illóolajok kozmetikai használatra; impregnált törlőruhák kozmetikai használatra; kenőcsök kozmetikai

használatra; kókuszolaj kozmetikai célokra; kötszer kozmetikai célokra; kozmetikai folyadékokkal impregnált

nedves törlőkendők; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai

készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikai vatta; kozmetikumok és kozmetikai

készítmények; kréta kozmetikai használatra; lakk kozmetikai célokra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra;

masztix kozmetikai használatra; olajok kozmetikai célokra; piperonál kozmetikai alkalmazásra; ragasztószerek

kozmetikai használatra; tisztítók kozmetikai ecsetekhez; ricinusolaj kozmetikai célokra; vatta kozmetikai

használatra; vattalabdacsok kozmetikai célokra; vatták kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai

 használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; vattapamacsok kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra.

 25    Alsóneműhöz való betoldások [ruházati cikkek részei]; alsórészek [ruházat]; atlétikai ruházat; baba

nadrágok [ruházat]; balett-trikókhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; ballonkabátok [ruházat]; betoldások

(ruházat része); birkózó mérkőzéseken viselt ruházat; bodyk [ruházat]; bőrövek [ruházat]; bundák, szőrmék

[ruházat]; chaps nadrág (ruházat); csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; esőálló ruházat;

estélyi ruházat; fátylak [ruházat]; férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; fiú ruházat; fülvédők [ruházat];

fürdőruhákhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; fűzők [ruházat, derékfűzők]; gabardin ruházat; gallérok

[ruházat]; hagyományos japán ruházat; hajszalagok [ruházat]; harisnyákhoz való betoldások [ruházati cikkek

részei]; harisnyanadrágokhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; hőszigetelt ruházat; háromrészes öltönyök

[ruházat]; időjárásálló ruházat; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; jégtáncos ruházat;

karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; karmelegítők [ruházat]; kasmír ruházat; kendők [ruházat]; kerékpáros

ruházat; kész bélések [ruházat részei]; kesztyű, mint ruházat; kesztyűk [ruházat]; kézelők [ruházat]; kézmelegítők

[ruházat]; khakiszínű nadrág [ruházat]; kisgyermek ruházat; kismama ruházat; kismamaövek [ruházat]; körsálak

[ruházat]; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelikhez való betoldások [ruházati cikkek részei];

melegítőnadrágok [ruházat]; mellények [ruházat]; melltartópántok [ruházati részek]; műbőr ruházat; muffok

[ruházat]; napellenzők [ruházat]; népviseletek [ruházat]; nyakpántok [ruházati cikkek részei]; nyaksálak [ruházat];

öltözékek a ruházat védelmére; orárion [egyházi ruházat]; otthoni ruházat; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat];

parti kalapok [ruházat]; pelenkanadrágok [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; pufi dzsekik [ruházat]; rash guard

felső ruházat; rövid együttesek [ruházat]; rövidnadrágok [ruházat]; ruházat (bőr-); ruházat gépkocsivezetőknek;

ruházat halászoknak; ruházat harcművészetekhez; ruházat kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz [nem

lovaglósapkák]; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; ruházati cikkek színházi használatra; ruházati

cikként használt papírkalapok, papírcsákók; sálak [ruházati cikkek]; steppelt dzsekik [ruházat]; szabadidő

együttesek [ruházat]; szabadidő ruházat; szabadidős ruházat; szélálló ruházat; szőrméből készült ruházati cikkek;
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szőtt ruházat; térdmelegítők [ruházat]; textilövek [ruházat]; thobe [hagyományos ruházat]; topok [ruházati

cikkek]; triatlonos ruházat; vállon viselt cikkek [ruházat]; vállpántok ruházati cikkekhez; vászon ruházat;

viaszosvásznak [ruházat]; vízálló ruházat vitorlázáshoz; vízhatlan ruházat; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan,

vízálló ruházat; fejszalagok [ruházat]; alkalmi cipők; balerina cipők; baseball cipők; bebújós cipők; bowling

cipők; cipő felsőrészek; cipőfelsőrészek; cipőfelsőrészek japán stílusú szandálokhoz; cipők kocogáshoz; cipők

lábröplabdához; cipőkhöz és csizmákhoz való fém védővasalások; cipőmerevítők, sámfák; cipőnyelvek cipőkhöz,

bakancsokhoz és csizmákhoz; cipőorr; cipőorrok; cipősarkak; cipősarok flekkek; cipősarokvédők; cipőszíjak;

cipőtalpak; cipőtalpak javításhoz; cipőtalpbetétek; cipőtalpra húzható védőzacskó/anyag; cipővédők, kivéve

gyógyászati használatra; fém cipőkellékek; fonott talpú cipők vagy szandálok; görgős cipők; gyalogló cipők;

hegymászó cipők; hétköznapi [casual] cipők; hódeszkás cipők; húzófülek cipőkhöz, bakancsokhoz és

csizmákhoz; jégkorong cipők; kerékpáros cipők; kiránduló cipők; kosárlabda cipők; köztes cipőtalpak; lapos

cipők; magas szárú cipő felsőrészek; magassarkú cipők; motoros cipők; nem ortopédiai célokra szánt cipőbetétek;

ökölvívó cipők; platform cipők; rattanból szőtt cipőfelsőrészek japán stílusú szandálokhoz; rejtett sarkú cipők;

rögbi cipők; röplabda cipők; sícipők és hódeszkás cipők és részeik; spárgatalpú cipők vagy szandálok; talpbetétek

 [cipőkhöz és csizmákhoz]; tépőzáras cipők; tornacipők, edzőtermi cipők; vízhatlan cipők; vízi cipők.

 26    Madártollak [ruházati kellékek]; karabineres kapcsok ruházati cikkekhez; nemesfém csatok [ruházati

kiegészítők]; tollak [ruházati kellékek]; kapcsok, gombok, csatok ruházati cikkekhez; hímzések ruházati

 cikkekhez, hímzett szövetek; fém fűzőlyukak ruházati cikkekhez.

 35    Elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; harmadik fél

alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél formatervezési

mintáinak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél zenéjének

népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató

kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online hirdetési hálózaton biztosított

összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; online kereskedők áruinak

és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online útmutató segítségével; online kereshető reklámútmutatók

szolgáltatása; online közösségi gazdálkodási szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; online

reklámozás; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; online reklámozás számítógépes

kommunikációs hálózatokon keresztül; reklámanyagok online megjelentetése; reklámozás, hirdetés, beleértve a

számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása.

 ( 210 ) M 18 02596

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  Nagy-Szabó Milán Roland, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szeszesitalok; pálinkák.

 35    Szeszesitalokkal és pálinkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelemi szolgáltatások; szeszesitalokkal és

 pálinkákkal kapcsolatos forgalmazási szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; palackozási szolgáltatások.

  40    Szeszesital- és pálinkafőzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02597

 ( 220 ) 2018.09.07.
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 ( 731 )  SIKER Ruhaipari Kft., Csepreg (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek; fitnesz gépek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; üzletvitel sportolók részére.

 41    Oktatás és szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és fitneszszolgáltatások; fitnesz órák vezetése; személyi

 edző szolgáltatások [fitnesz edzés].

 ( 210 ) M 18 02598

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  Szemfüles Preventív Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 használatra.

9    Diagnosztikai, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések; optikai eszközök,

 teljesítménynövelők és javítók.

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

 eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek.

  28    Testnevelési és sportcikkek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

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

 ( 210 ) M 18 02599

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  Tóth Károly, Tatabánya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzoltófecskendők, tűzoltó sprinkler-rendszerek, tűzoltószivattyúk,

 tűzoltótömbök, beépíthető automata oltórendszer, tűzoltó eszközök.

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatási szolgáltatások, a felsorolt szolgáltatások tűzvédelem, munkavédelem és

 környezetvédelem területén.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások; szaktanácsadói szolgáltatások; a felsorolt szolgáltatások

 tűzvédelem, munkavédelem és környezetvédelem területén.

 ( 210 ) M 18 02603

 ( 220 ) 2018.09.06.

 ( 731 )  Favilla s.r.o, Komarno (SK)

 ( 541 ) HealthGold - The Nature Behind Science

 ( 511 )  5    Étrend- és táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 18 02605

 ( 220 ) 2018.09.06.

 ( 731 )  Wunderlich Borászati Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  NOVOMED Kft. Cumbers Judit, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Borok forgalmazása.

  42    Borászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02607

 ( 220 ) 2018.09.06.

 ( 731 )  Wunderlich Borászati Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  NOVOMED Kft. Cumbers Judit, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Borok forgalmazása.

  42    Borászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02615

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  Gárgyán Zsolt, Kóka (HU)

 ( 740 )  dr. Györfi Beáta, Gödöllő

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Fürdőkád felszerelések; fürdőszobai felszerelések; hidromasszázs fürdőberendezések; kádparaván; szauna

 fürdőberendezések; zuhanyfülke; zuhanyfal; zuhanyok.

 37    Egyedi zuhanykabin tervezése; egyedi zuhanyfülke építése; üvegbútorok tervezése és gyártása; üvegfalak

 tervezése és építése.

 ( 210 ) M 18 02617

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  KISS és TÁRSAI Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pánd (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) 7 Vezér

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 18 02618

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  KISS és TÁRSAI Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pánd (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Monte Cantini

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 18 02620

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 ) BLUM

 ( 511 ) 9    Játék szoftver; számítógépes játékprogramok; interaktív játékszoftverek; elektronikus játékszoftverek

elektronikus kézi eszközökhöz; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; folyadékkristályos
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 kijelzőjű kézi játékokhoz szolgáló rögzített programok.

 28    Játékok; játékszerek gyermekeknek; fejlesztő játékok kisgyermekeknek; kártyajátékok; fejlesztő

kártyajátékok kisgyermekeknek; társasjátékok; fejlesztő társasjátékok kisgyermekeknek; videojátékok;

 hordozható elektronikus videojátékok; hordozható videojátékok.

 41    Képzés és oktatás; kiadványok megjelentetése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és

művészeti rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési rendezvények

szervezése és lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; mentorálás; nyomtatványok és

nyomtatott kiadványok megjelentetése; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatási rendezvények

lebonyolítása; online kiadványok megjelentetése; oktatás, tanítás; oktatás és képzés biztosítása; oktatási

információs szolgáltatások; óvodák; óvodás oktatás; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás];

pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások oktatással és képzéssel

 kapcsolatban; levelező oktatás, távoktatás; online távoktatási szolgáltatások; filmgyártás; filmforgalmazás.

 ( 210 ) M 18 02623

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  Ollé Tamás, Budapest (HU)

 Németh Roland, 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), DVDk 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).

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

 berendezések (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 02625

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  D&YJ Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
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étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02646

 ( 220 ) 2018.09.11.

 ( 731 )  Leviathan Solutions 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; 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.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 18 02648

 ( 220 ) 2018.09.11.

 ( 731 )  Gála Kereskedelmi Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Ágyneműk, takarók, asztalterítők, mintás vászon, törölközők.

  25    Alsóruházat, fehérneműk, felsőruházat.

 ( 210 ) M 18 02650

 ( 220 ) 2018.09.11.

 ( 731 )  Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása; kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számitógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számitógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító standok bérbeadása; árvérési szolgáltatások; célzott

marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
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kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; közönségkapcsolati kommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvéleménv-kutatás; kutatások

ütgyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készíiése; reklámszövegek

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

statisztikák összeállítása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti információk;

üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás,

 információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások.

 36    Jótékonysági célú gyűjtések; pénzügyi információk szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

 szponzorálas, támogatás; pénzügyi tanácsadás.

  37    Vásári standok és üzletek építése.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; hirügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; közösségi hálózatok

fórumai (chat szobák); mobiltelefonos kommunikáció; üdvözölőkártyák továbbítása online; telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; video on-demand közvetítések; vezeték

 nélküli műsorterjesztés.

 39    Áruszállítás; taxi szolgáltatások; teheráru szállítmányozás; termékek csomagolása (1); termékek

 csomagolása (2); információ szállítással kapcsolatban.

  40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [kepzés]; cirkuszok; coaching |tréning|;

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on line publikálása; előadóművészek

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

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

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; nem

reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; óvodák; rádió- és televízió műsorok készítése; rádiós szórakoztatás; versenyek

szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése

és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális

 vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások.

  42    Tudományos kutatás; szakszövegek írása; grafikai tervezés.

 43    Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bölcsődék, óvodák; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; terembérlés találkozókhoz; turistaházak, üdülők; udon és

 soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.

 44    Beszédterápia; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; fodrászat; hospice

ellátás, elfekvők; humán szövetbank-szolgáltatások; in vitro [testen kívüli mesterséges] megtermékenyítési

 szolgáltatások; kábítószerfüggő betegek rehabilitációja; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak.

 45    Alternatív vitarendezési szolgaltatások; esküvői szertartások tervezése és szervezése; gyárak biztonsági célú

vizsgálata; gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatás]; házasságközvetítö irodák; jogi kutatás; jogi szolgáltatások

szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások

megválaszolásában, jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában, kártyavető szolgáltatások;

közbenjárás; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; örökbefogadási ügynökségek; társkereső szolgáltatások;

 vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése; show-műsorok készítése.

 ( 210 ) M 18 02653

 ( 220 ) 2018.09.12.

 ( 731 )  MAXMÉDIA Kft., Körmend (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Számítástechnikai eszközök, kellékek, alkatrészek, kiegészítők, számítógépek, netbookok, notebookok,

 laptopok, online pénztárgépek, szerverek kereskedelme.

 37    Számítástechnikai termékek, pénztárgépek, online pénztárgépek, számítógépek, notebookok, laptopok,

netbookok, táblagépek, PC-k, nyomtatók, plotterek, ipari panelek, monitorok, szünetmentes tápegységek, mobil

telefonok javítása és szervizelése; szerverek üzembe helyezése; hálózati hibák feltárása és javítása;

számítástehnikai termékek és hálózatok helyszíni javítási és szervizelési szolgáltatása, karbantartása;

számítógépes hálózatok és szerverek telepítése és üzembe helyezése, kivitelezése felügyelete; szerverek

 ellenőrzése és monitoringozása, meghibásodások jelzése; telefonközpontok telepítése és javítása.

 42    Számítástechnikai hardverek és szoftverek tervezése; számítógépes hálózatok tervezése és fejlesztése;

 weboldal készítése.

 ( 210 ) M 18 02664

 ( 220 ) 2018.09.12.

 ( 731 )  Alle Center Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02665

 ( 220 ) 2018.09.12.

 ( 731 )  Active Agent Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé.

 ( 210 ) M 18 02666

 ( 220 ) 2018.09.12.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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  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 02688

 ( 220 ) 2018.09.14.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) KEEWAY RKR

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02692

 ( 220 ) 2018.09.14.

 ( 731 )  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr (HU)

  

( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02722

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  Batz Hungary Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) Jár nekem a kényelem

 ( 511 )   25    Lábbelik, cipők, papucsok és szandálok.

 ( 210 ) M 18 02811

 ( 220 ) 2018.09.26.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 18 02812

 ( 220 ) 2018.09.26.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 18 02813

 ( 220 ) 2018.09.26.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 18 02814

 ( 220 ) 2018.09.26.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 18 02815

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  Geopolisz Green Energy Kft., Acsa (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   11    Radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez.

 ( 210 ) M 18 02830

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  Marczi Tibor, Pécs (HU)

 ( 740 )  Marján Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 ) il porto

 ( 511 )  14    Ékszerek; ezüst, megmunkálatlan vagy vert; féldrágakövek; gyémántok; gyöngyök (ékszerek);

 gyöngyszemek ékszerkészítéshez; gyűrűk (ékszerek); karkötők (ékszerek).

 18    Bevásárlótáskák; kézitáskák; műbőr; oldaltáskák, tarisznyák; ruhatáskák utazáshoz; sachtel táskák;

 sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok)csomagolásra, bőrből.

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

 ( 210 ) M 18 02864

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  AGROVIR Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AgroVIRTUS

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02865

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  AGROVIR Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02924

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Ádám Rudolf, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02953

 ( 220 ) 2018.10.11.

 ( 731 )  FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FORD OPCIÓ

 ( 511 )  36    Finanszírozási szolgáltatások; kölcsönvásárlás finanszírozása; lízing-beszerzési finanszírozás; hitelek

 (finanszírozás).

 ( 210 ) M 18 02965

 ( 220 ) 2018.10.12.

 ( 731 )  Prekup Zsolt, Nyírbogdány (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) Sec-Medic

 ( 511 )   41    Elsősegélyhez kapcsolódó oktató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02981

 ( 220 ) 2018.10.13.

 ( 731 )  Halász Emese, Érd (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., 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    Karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és képzési tanácsadás]; karrierrel

kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; karriertervezési szolgáltatások; karriertervezési tanácsadás; munka-

és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; fejvadász szolgáltatás; munkaerő toborzással,

fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; irodai [adminisztrációs] szolgáltatások virtuális irodai

 [adminisztrációs] szolgáltatások.

 41    Karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); karrier

tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások

 (oktatási és képzési tanácsadás); coaching; coaching [tréning]; mentorálás; mentoring.

 ( 210 ) M 18 02987
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 ( 220 ) 2018.10.15.

 ( 731 )  Dr. Papp Dénes, Velence (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Munkaerőtoborzás; konzultáció és tanácsadás személyzeti kérdésekben; célzott marketing;

vállalatszervezési és vállalatvezetési tanácsadás; vállalatvezetési konzultáció; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti

információk nyújtása; üzleti konzultációs szolgáltatások; stratégiai tervek készítése kis- és középvállalatok,

 valamint sportegyesületek részére; sport menedzseri feladatok ellátása.

 36    Pénzügyi információs szolgáltatások nagyvállalatok, kis- és középvállalatok, valamint sportegyesületek

 részére; pénzügyi tanácsadás sportegyesületek részére.

 41    Csapatépítő tréningek szervezése és lebonyolítása nagyvállalatok, kis- és középvállalatok részére; oktatás

biztosítása a vállaltvezetés, vállalati gazdálkodás és üzletvitel, projekt menedzsment és munkaerő-kiválasztás

területén; oktatási információs szolgáltatások a vállalatvezetés, vállalati gazdálkodás és üzletvitel, projekt

 menedzsment és munkaerő-kiválasztás területén.

  44    Sportegészségügyi tanácsadás; gyógymasszázs.

 ( 210 ) M 18 02988

 ( 220 ) 2018.10.15.

 ( 731 )  Schweickhardt György, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAROLLA

 ( 511 )   29    Gesztenye alapú kenhető krémek.

  30    Kakaó és gesztenye alapú krémek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 02995

 ( 220 ) 2018.10.15.

 ( 731 )  Nagy Norbert, Budapest (HU)

 Egedi-Kovács Melinda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BODY ALCHEMY

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

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

oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk; klisék; könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok;

nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; tolltartók; képek; kártyák; karton; füzetek;

 folyóiratok; újságok; szórólapok; formanyomtatványok, űrlapok.

 35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; on-line könyvkereskedelem; eladási propaganda mások számára;

marketing; reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

 reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások,; könyvkiadás; folyóirat- és lapkiadás; kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching [tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
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kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

szövegek kiadása, (nem reklámcélú); tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; elektronikus desktop kiadói

tevékenység; sport és fitnesszolgáltatások; fitnesz klub szolgáltatások; sportklub szolgáltatások; jógaklub

 szolgáltatások; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportesemények megszervezése.

 ( 210 ) M 18 03054

 ( 220 ) 2018.10.19.

 ( 731 )  Shenzen Times Innovation Technology., Ltd., Shenzen City, Guangdong Province (CN)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Permetezőgépek; dezintegrátorok, aprítógépek; nyomdagépek; elektromechanikus élelmiszergyártó gépek;

elektromos juicer-ek; csomagológépek; kávédarálók, nem kézzel működtetett; keverőgépek háztartási használatra

[elektromos]; elektromos keverőgépek; mosógépek; túlhevítők; felvonóvezérlő készülékek; fémfeldolgozó gépek;

elektromos csavarhúzók; festékszóró gépek; önindítók, indítókapcsolók motorokhoz és hajtóművekhez;

elektromos hegesztőkészülékek; kefék porszívókhoz; porszívóhoz csatlakoztatható illat- és fertőtlenítőszer szóró

tartozékok; porszívók; zsinór nélküli porszívók; porzsákok és szűrők porszívókhoz; habverők, elektromos;

elektromos konzervnyitók; légtisztítók (motorok részei); dugattyúk motorokhoz; szivattyúk [gépek]; tengelyek

gépekhez; szívófejek porszívókhoz; járműmosó berendezések; csövek porszívókhoz; elektromos

 ventilátoregységek porszívókhoz; befejező megmunkálógépek.

 11    Lámpák; világító berendezések és készülékek; lámpák járművekhez; reflektorok járművekhez; lámpák

gépkocsikhoz; csíraölő lámpák a levegő tisztításához; műkörmös lámpák; mikrohullámú sütők; hűtőberendezés;

elektromos hajszárítók; szűrők légkondicionálókhoz; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek;

légfertőtlenítők; légkondicionálók járművekhez; fűtőkészülékek; párásítók központi fűtés radiátoraihoz;

arcgőzölő készülékek [szaunák]; víztisztító berendezések; forróvizes palackok; gyújtókészülékek; fénytompító

szerkezetek járművekhez [lámpa szerelvények]; légtisztítók gépjárművekhez; negatív ionos párásító; radiátorok,

elektromos; elektromos lábmelegítők; párásítók [háztartási célokra]; légpárásító berendezések; füstölőkészülékek,

fumigációs berendezések, nem gyógyászati használatra; zsebmelegítők; elektromos ventilátorok személyes

 használatra; hidromasszázs fürdőberendezések; elektromos vízforraló kannák; elektromosan fűtött lábzsákok.

 12    Elektromos járművek; távirányítós járművek, nem játékszerek; lopásgátlóeszközök járművekhez;

szivargyújtók gépkocsikba; hamutartók gépkocsikhoz; kormánykerekek járművekhez; nem motoros,

összecsukható poggyászkocsik; légszivattyúk, légpumpák [járműtartozékok]; járműkárpitok; napellenzők

gépkocsikba; visszapillantótükrök; siklók; kézikocsik; gumiabroncsok járműkerekekhez; vízijárművek;

csomagtartók járművekhez; légzsákok [biztonsági felszerelések gépkocsikba]; tolatásjelzők járművekhez;

kerékpárok; kerékpárpumpák; babakocsik; javító felszerelések gumiabroncsbelsőkhöz; civildrónok; távirányítású

járművek víz alatti vizsgálatokhoz; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; biztonsági hevederek, hámok

járműülésekhez; üléshuzatok járművekhez; biztonsági gyermekülések járművekhez; kerékpár dudák; lábbal

 hajtott szánok; gumiabroncsok gépjárművekhez; hajók; irányjelzők kerékpárokhoz.

 ( 210 ) M 18 03058

 ( 220 ) 2018.10.19.

 ( 731 )  Purefood Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ászár (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 1. szám, 2019.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M48



  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 03091

 ( 220 ) 2018.10.25.

 ( 731 )  VALOR HUNGARIAE Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács E. Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03092

 ( 220 ) 2018.10.25.

 ( 731 )  VALOR HUNGARIAE Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács E. Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03093

 ( 220 ) 2018.10.25.

 ( 731 )  VALOR HUNGARIAE Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács E. Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03094

 ( 220 ) 2018.10.25.

 ( 731 )  VALOR HUNGARIAE Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács E. Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03098

 ( 220 ) 2018.10.25.

 ( 731 )  Gasztro-Gál Étkeztetési és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Major Emese, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 03116

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

 ( 541 ) COLINDA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03117

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

 ( 541 ) CORDOLLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03118

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03119

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03120

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

 ( 541 ) DANDALO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 1. szám, 2019.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M50



 ( 210 ) M 18 03121

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03123

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

 ( 541 ) DARDANELL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03124

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03126

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

 ( 541 ) DROSDION

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03127

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03129

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03131

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03132

 ( 220 ) 2018.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03133

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03134

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03135

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03141

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03143

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03145

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03147

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 18 03149

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03151

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03153

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03156

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03157

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03159

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03160

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

 ( 541 ) PORTAZIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03161

 ( 220 ) 2018.10.26.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) PROFANEX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03162

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03163

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03164

 ( 220 ) 2018.10.26.

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

 ( 541 ) NEOBRILL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03235

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Miskolci Likőrgyár Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) BOYARIN

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, vodkák.

 ( 210 ) M 18 03279

 ( 220 ) 2018.11.06.

 ( 731 )  Vörös Géza, Héreg (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Róbert, Budapest

 ( 541 ) Pasta Norella

 ( 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).

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz].

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

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

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

 ( 210 ) M 18 03298
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 ( 220 ) 2018.11.08.

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

 ( 541 ) REPADOLO

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 03344

 ( 220 ) 2018.11.12.

 ( 731 )  Cao Lele, Budapest (HU)

 ( 740 )  Huang Szilvia, Budapest

 ( 541 ) K & D Flex

 ( 511 )   25    Zoknik; harisnyaáruk, alsóruházat, fehérneműk.

 ( 210 ) M 18 03364

 ( 220 ) 2018.11.13.

 ( 731 )  Mihalikné Krémer Erzsébet, Hurbanovo (SK)

 Mihalik Károly, Hurbanovo (SK)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Áfonyadzsem; almachips; almakompót, almapüré; almaszirom; aszalt gyümölcskeverékek; bogyós

gyümölcsök, konzervált; citrom, feldolgozva; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; elkészített zöldségek; előkészített

gyümölcsök; elsősorban gyümölcsökből készült kenyérre kenhető készítmények; fagyasztott gyümölcsök;

fagyasztott zöldségek; fagyasztva szárított zöldségek; fekete ribizli, feldolgozott; feldolgozott alma; feldolgozott

cékla; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); feldolgozott

gyümölcsökből válogatás; feldolgozott zöldségek; feldolgozott zöldségtermékek, fermentált gyümölcsök;

fermentált zöldségek; guavasajt [gyümölcssajt]; gyorsfagyasztott zöldséges ételek; gyümölcs alapú snackek;

gyümölcs chipsek; gyümölcs chips; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; gyümölcsalapú, étkezést

helyettesítő szeletek; gyümölcsbeföttek; gyümölcsdzsemek; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek;

gyümölcslekvárok; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok; gyümölcsök, tartósított; gyümölcsös rágcsálnivalók;

gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; gyümölcspektin; gyümölcspép; gyümölcspép (gyümölcspüré); gyümölcspépek;

gyümölcsporok; gyümölcspürék; gyümölcssajtok; illatosított gyümölcs; kandírozott gyümölcs rágcsálnivalók;

kandírozott gyümölcsök; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kandírozott, mázzal bevont gyümölcsök;

kenhető gyümölcsízek; kenhető gyümölcskészítmény; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és

zöldségkrémek; konzerv gyümölcsök; konzerv zöldségek; konzervált és lapított narancsok; liofilizált zöldségek;

liofilizált zöldségek; mincemeat [aszalt gyümölcs lekvár]; narancs- és gyömbérlekvár; narancs, feldolgozva;

olajban tartósított zöldségek; palackozott gyümölcsök; préselt gyümölcspép, rágcsálnivaló-keverékek szárított

gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; rágcsálnivaló-keverékek, amelyek feldolgozott gyümölcsöket és

feldolgozott dióféléket tartalmaznak; szárított ananász; szárított gyümölcs; szárított gyümölcs alapú

rágcsálnivalók; szárított gyümölcsből készült termékek; szárított zöldségek; szederlekvár; szeletelt gyümölcs,

konzerv; szeletelt gyümölcsök; szeletelt zöldség, konzerv; szölőlevelek, feldolgozva; szölömagolaj; tartósított

zöldségek; tartósított zöldségek; üveges szeletelt gyümölcsök; üveges zöldségek; vágott gyümölcsök; vágott

zöldségek; zöldségalapú csipszek; zöldségalapú előételek; zöldségalapú húshelyettesítök; zöldségalapú kenhető

termékek; zöldségalapú snack-ételek; zöldségalapú szendvicskrémek; zöldségchipsek, zöldségek, tartósított;

zöldséges készételek; zöldséges mousse-ok [habok], zöldségkivonatok [levek] főzéshez; zöldségkivonatok

főzéshez; zöldségkonzervek; zöldségkrémek; zöldséglé koncentrátumok étkezési célokra; zöldséglevek főzéshez;
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zöldségleves; zöldségleves készítmények; zöldségpástétom; zöldségpépek; zöldségpogácsák; zöldségporok;

 zöldségpüré; zöldségvelőkrém; zöldségzselék.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcskivonatok

italok készítéséhez; alkoholmentes gyümölcskoktélok; alkoholmentes zöldségitalok; alkoholmentes, szénsavas

gyümölcsitalok; almalevek; ananászlé italok; citromlé; fagyasztott gyümölcsalapú italok; főként gyümölcsleveket

tartalmazó italok; gyümölcs- és zöldséglevek keverékéből készült italok; gyümölcs ízesítésű vizek;

gyümölcsalapú italok; gyümölcsalapú italok készítéséhez használt porok; gyümölcsalapú italok készítéséhez

használt porok; gyümölcsitalok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcsízesítésű üdítőitalok; gyümölcsízű

italok; gyümölcslé; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcslevek; gyümölcslevek [italok]; gyümölcslevet

tartalmazó alkoholmentes italok; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyümölcsszörpök, italok készítéséhez

használt citromlé; italokként használt gyümölcslevek; jeges gyümölcsitalok; koncentrátumok gyümölcsitalok

készítéséhez, smoothie [alkoholmentes gyümölcsitalok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sűrített

gyümölcslé; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szőlőlé; szőlőlé italok; szőlőlé-italok, alkoholmentes; tea

ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; vegyes gyümölcslé; vörös ginzeng levek [italok]; zöld zöldséglé-italok;

zöldséges smoothie-k; zöldségitalok; zöldséglé; zöldséglevek [italok]; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes

 italok.

 35    A reklámok közönségre gyakorolt hatásának értékelése; adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez;

adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók

szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; audiovizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; audio-vizuális

bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások;

bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; cégek működtetéséhez

kapcsolódó professzionális üzleti szaktanácsadás; célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing

szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; direkt

marketingre vonatkozó konzultáció; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási reklámozással

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről

telekommunikációs hálózatokon keresztül, reklám- és eladási célokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; előadások, prezentációk rendezése kereskedelmi célokra; értékesítő

és marketingszemélyzet toborzása; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása;

franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos

kereskedelmi tanácsadás; franchise üzletek létesítésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások;

franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok

működtetésében vagy ügyvitelében; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás és konzultáció; franchise-ok létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; franchise-ok

üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-oknak nyújtott, reklámozással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal

kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; franchise-zal

kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja; franchisingra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; gazdasági és

reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; globális számítógépes hálózaton

keresztül végzett értékesítés feldolgozásához nyújtott üzleti adminisztrációs szolgáltatások; globális számítógépes

hálózatról vagy az internetről nyújtott online üzleti információs szolgáltatások; gyümölcsökkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási

célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése

értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is

magukban foglalnak; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett

reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő

reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés és
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reklámozás; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése;

hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó

tanácsadás; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos

információ gyűjtése; hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra;

információk biztosítása kereskedelmi üzletekről és kereskedelmi információkról a globális számítógépes hálózat

útján; információtechnológiai adminisztrációval kapcsolatos üzleti konzultáció; interneten használható reklámok

összeállítása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes

marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes

weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használt reklámanyagok

összeállítása; ipari vagy kereskedelmi vállalatok működtetésével kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi

bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra;

kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi

bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése;

kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi

és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása interneten;

kereskedelmi információ biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi információ terjesztése; kereskedelmi információk; kereskedelmi információk

biztosítása; kereskedelmi információk és tanácsadás ügyfelek számára [ügyféltanácsadó üzlet]; kereskedelmi

információk gyűjtése; kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak; kereskedelmi információk összeállítása;

kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi információs

szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi közvetítési

szolgáltatások; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés], kereskedelmi

menedzsment; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése;

kereskedelmi társaság szervezésével vagy irányításával kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi tervezéssel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása; kereskedelmi

tranzakciók lebonyolítása és kereskedelmi szerződések készítése; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

lebonyolítása távközlési rendszerek útján; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése

harmadik fél számára; kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; kereskedelmi ügyekhez

kapcsolódó értékelések; kereskedelmi ügyletek tárgyalása; kereskedelmi ügyletek, tranzakciók előkészítésével és

kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos tanácsadás;

kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi üzletek közvetítése és megkötése; kereskedelmi üzleti

információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével; kereskedelmi üzleti menedzsment;

kereskedelmi üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; kereskedelmi

vállalatalapítással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; kereskedelmi vállalatok működtetéséhez és irányításához

nyújtott segítség; kereskedelmi vállalatok vezetésével kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vállalatoknak

nyújtott, üzleti ügyeik bonyolításával kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi vállalkozások irányításához nyújtott,

közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vállalkozások működtetése; kereskedelmi

vállalkozások üzletvezetési adminisztrációja; kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések;

kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozásoknak

nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással

kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása; kereskedelmi, üzleti információk

szolgáltatása; keresőmotoroptimalizálás reklámozás céljából; keresőmotoros marketing szolgáltatások;

közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és

népszerűsítés]; marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása;

marketing kampányok; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz

kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing menedzsment tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó
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tanácsadás; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

marketing segítségnyújtás; marketing szolgáltatások; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások;

marketing tanácsadás; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tevékenységgel

kapcsolatos üzleti konzultáció és menedzsment; marketingadatok statisztikai értékelése; marketinggel kapcsolatos

adminisztráció; marketinggel kapcsolatosinformációnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás

weboldalakon keresztül; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos szakmai

konzultáció; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketinghez kapcsolódó elemzés;

marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások

megbízásából; marketingszemélyzet irányítása; marketingtanácsadás a közösségi média területén;

marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketingtervek elkészítése mások áruinak és szolgáltatásainak

marketingje; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal; mások áruinak

és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje

kuponok terjesztése révén; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások termékeinek és

szolgáltatásainak reklámozása kártyás hűségjutalmazási rendszerrel; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus

megjelentetése reklámcélra; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; nyomtatványok megjelenítése reklámozási

célból, elektronikus formában; online adatbázisokból származó kereskedelmi információ biztosítása; online

adatfeldolgozó szolgáltatások; online kereshető reklámútmutatók szolgáltatása; online kereskedelmi

információkat tartalmazó jegyzékek biztosítása az interneten; online kereskedelmi jegyzékinformációs

szolgáltatások biztosítása; online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online útmutató

segítségével; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, online reklám- és

marketingszolgáltatások; online reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon

keresztül; online rendelési szolgáltatások; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára

lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése; online üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; online

üzleti hálózati szolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje;

partnerprogram-marketing; partnerprogram-marketinggel kapcsolatostanácsadói szolgáltatások; promóciós és

reklámozási szolgáltatások; promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média

felhasználásával; promóciós, reklám célú árubemutatás; prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból;

prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám és marketing. reklám- és marketing konzultáció; reklám és

marketing szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és

marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós anyagok

terjesztése; reklám- és promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám szórólapok elkészítése;

reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése, reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám,

prospektusok terjesztése; reklámanyag frissítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag sokszorosítása;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár

belföldi terjesztése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése;

reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok

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

reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok];

reklámanyagterjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú

rendezvények szervezése és lebonyolítása; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhatékonyság és

piackutatási elemzés; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok

segítségével; reklámhirdetések megjelentetése; reklámhirdetések terjesztése; reklámkampányok előkészítése;

reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámkiadványok elkészítése; reklámkommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése;

reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések
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alapján; reklámok elkészítése; reklámok előkészítése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok

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

terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámozás előkészítése; reklámozás és értékesítési promóciós

szolgáltatások; reklámozás hatásának elemzése; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül;

reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozás, promóciós szolgáltatások;

reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási

szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti

segítségnyújtás; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti szaktanácsadás; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és

marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások

számára; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva. reklámozási és

promóciós szolgáltatások; reklámozási információk biztosítása; reklámozási szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámozási

szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások;

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó

tanácsadás; reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása; reklámozással kapcsolatos közvetítői

szolgáltatások; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák összeállítása; reklámozó szórólapok terjesztése;

reklámozott árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos telefonos megkeresések feldolgozása; reklámprospektusok

terjesztése; reklámprospektusok terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján;

reklámszolgáltatások harmadik személyek számára; reklámszolgáltatások italok eladásának előmozdítására;

reklámszórólapok terjesztése; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek írása;

reklámszövegek kiadása és frissítése; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegírás; reklámszövegírás promóciós célokból; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások;

reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online

kommunikációs hálózaton keresztül; reklámtervezés és -elhelyezés; rendezvények, kiállítások, vásárok és

bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; segítségnyújtás [üzleti] biztosítása

franchise-ok működtetéséhez; segítségnyújtás [üzleti] franchise-ok létrehozásával kapcsolatban; segítségnyújtás

az üzleti promóció terén; segítségnyújtás franchise rendszerű kereskedelmi üzletvitelhez; segítségnyújtás ipari

vagy kereskedelmi vállalkozások üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi feladatköreinek ügyviteléhez;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás kereskedelmi

vállalatok menedzsmentjében; segítségnyújtás üzleti tervezéshez; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjéhez; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás, szájról-szájra marketing; számítógépek

használatával kapcsolatos üzleti tanácsadás; számítógépes adatbázishoz való hozzáférés révén nyújtott

kereskedelmi információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása;

számítógépes üzleti adatok szolgáltatása; számítógépes üzleti információk szolgáltatása, számítógépesített üzleti

adatok szolgáltatása; számítógépesített üzleti információfeldolgozási szolgáltatások; számítógépesített üzleti

információs szolgáltatások; számítógépesített üzleti kutatás; számítógépesített üzleti menedzsment [mások

számára]; számítógépesített üzleti nyilvántartás; számítógépesített üzleti promóció; számítógéppel támogatott

üzleti információk; szerződéses kereskedelmi szolgáltatások megszervezése harmadik felekkel; szolgáltatás

reklámok elhelyezésére; szolgáltatások kereskedelmi ügyletek kezelésére; szolgáltatások üzleti hatékonyság

növeléséhez; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; tanácsadás az

üzletvezetés és marketing területén; tanácsadás üzleti ügyekben; telefonon keresztül biztosított üzleti promóciós

szolgáltatások; telefonos marketing; telefonos promóciós reklámozás; terjesztés (reklámanyag -); termékek

adásvételével kapcsolatos üzleti bemutatkozások készítése; termékek eladásával és szolgáltatások biztosításával

kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló

felület biztosítása weboldalakon; termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; termékminták terjesztése

reklámcélokra; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; új termékek forgalmazásával kapcsolatos
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reklámszolgáltatások; ügyviteli és működési segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok számára; üzleti adatelemzési

szolgáltatások; üzleti adatok szolgáltatása; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti

adminisztrációs segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztrációs szolgáltatások

internetes eladások feldolgozására; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti adminisztrációval kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; üzleti bemutatások megszervezése; üzleti bemutatkozások rendezése; üzleti bemutatók

rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; üzleti célú

gazdasági tájékoztató szolgáltatások; üzleti dokumentumkezeléssel kapcsolatos konzultáció; üzleti elemzési,

kutatás és információs szolgáltatások; üzleti- és piackutatás; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hálózati

szolgáltatások; üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a telematikai és telefonos

hálózatok területén; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz

kapcsolódó konzultáció; üzleti információ biztosítása; üzleti információ terjesztése; üzleti információk; üzleti

információk biztosítása; üzleti információk biztosítása globális számítógépes hálózatokon keresztül; üzleti

információk nyújtása a közösségi média területén; üzleti információk nyújtása az interneten, kábelhálózaton vagy

más adatátviteli formán keresztül; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti információk

szolgáltatása; üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti információs és tanácsadási szolgáltatások;

üzleti információs iroda szolgáltatásai; üzleti információs szolgáltatások; üzleti információs szolgáltatások online

biztosítása számítógépes adatbázisokból vagy az internetről; üzleti irodai szolgáltatások; üzleti irodák ügyvitele;

üzleti konzultáció; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás;

üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti menedzsment támogatás biztosítása

vállalkozás indításához más vállalkozások számára; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás és

tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti

menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; üzleti

nyilvántartások vezetése; üzleti ösztönzési programtervek és hűségprogramok megszervezése és menedzsmentje;

üzleti promóció; üzleti promóciós szolgáltatások; üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció; üzleti

segítségnyújtás; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzleti segítségnyújtó

szolgáltatások; üzleti stratégiai konzultáció; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti stratégiával kapcsolatos

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti szakértői szolgáltatások; üzleti szaktanácsadás cégek számára;

üzleti szervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti tájékoztatás, információnyújtás, üzleti

találkozók tervezése; üzleti támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás és

információk; üzleti tanácsadás magánszemélyek számára; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás;

üzleti tanácsadási szolgáltatások, konzultáció és információk; üzleti tanácsadó és információs szolgáltatások;

üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos adminisztráció; üzleti

tervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti titkársági szolgáltatások;

üzleti ügyekkel kapcsolatos információk; üzleti ügyekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; üzleti

ügyintézések; üzleti weboldalak reklámozása; üzletvezetési segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok

számára; üzletvezetési segítségnyújtás kereskedelmi cégek számára; üzletvezetési segítségnyújtás kereskedelmi

vállalatok számára; üzletvezetési segítségnyújtás üzleti ügyekben; üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel

kereskedelmi és szolgáltató vállalatok számára; üzletvitellel kapcsolatos kereskedelmi segítségnyújtás;

üzletvitellel kapcsolatos reklámszolgáltatások; válaszra ösztönző reklámozás; vásárlói hűségszolgáltatások

kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy

reklámcélokra; videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése reklám célokra,

videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámozási célokra; virtuális kereskedelmi

bemutatók online levezetése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; vizuális

reklámanyagok gyártása; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; weboldalakként használt

reklámanyagok összeállítása; weboldalakként használt reklámok összeállítása; weboldalakon biztosított felületek
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termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és

 szolgáltatások reklámozása céljából.

 ( 210 ) M 18 03382

 ( 220 ) 2018.11.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 18 03600

 ( 220 ) 2018.12.04.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 194 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 1. szám, 2019.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M61


		2019-01-10T11:35:41+0100
	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala




