
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 00918

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  Barsy Henrik, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Weltler Ádám, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Fényszórók; fényszórók járművekhez; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz; fényszórók

 motorkerékpárokhoz; kerékpár fényszórók; lámpák, fényszórók járművekhez.

 12    Szélvédőüvegek járművekhez; szélvédők szárazföldi járművekhez; szélvédők [szárazföldi járművek részei];

szélvédők járművekhez; szélvédők gépkocsikhoz; szélvédők; szélvédő üvegek járművekhez; ablaktörlők,

szélvédőtörlők gépkocsikhoz; ablaktörlők, szélvédőtörlők; ablaktörlők, szélvédőtörlők [járműalkatrészek];

 ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok; ablaktörlő lapát betétek járművek szélvédőihez.

 37    Ablakok javítása; ablakok hőszigetelése; ablakok cseréje; ablakok beszerelése; ablakok karbantartása;

ablakok üvegezése; ablakszerelvények felszerelése; ablaktisztítás; gépjármű ablakok beszerelése; gépjárművek

szélvédőinek felszerelése; járműablakok karbantartása; járműablakok cseréjének megszervezése; járműablakok

cseréje; jármű-pótszélvédők felszerelésének megszervezése; jármű-pótablakok felszerelésének megszervezése;

járműszélvédők cseréjének megszervezése; járművek szélvédőinek cseréje; üveges munkák, üvegezés; üvegezés;

üvegezés felújítása; üvegezés [üvegáruk]; üvegezett épületszerkezetek felszerelése; üvegezési szolgáltatások

építkezési járművekhez; üvegezési szolgáltatások mezőgazdasági járművekhez; védőfilmek felvitele üvegre;

 szélvédők felszerelése; szélvédők javítása.

 ( 210 ) M 18 01155

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő
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 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01156

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01159

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 18 01160

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02069

 ( 220 ) 2018.07.05.

 ( 731 )  Chameleon Smart Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  Dr. Galgóczi Gergely, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

 valamennyi áru).

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).

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

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

 ( 210 ) M 18 02099

 ( 220 ) 2018.07.10.

 ( 731 )  Közjegyzői Akadémia Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  16    Könyvek; kézikönyvek; oktatási eszközök; tanítási és oktatási anyagok; hírlevelek; nyomtatott publikációk;

 kézikönyvek.

  40    Könyvkötészet; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások.

 41    Könyvkiadás; oktatás; konferencia-szervezés; szakmai képzés; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatás biztosítása; szemináriumok szervezése és

 lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 18 02111

 ( 220 ) 2018.07.11.

 ( 731 )  Molnár János 50%, Kiskunhalas (HU)

 Gál Gyula 50%, Alsóörs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Tisztítószerek, fertőtlenítőszerek, növényi és bio alapú tisztítószerek.

  35    Tisztítószerek és fertőtlenítőszerek forgalmazása.

 ( 210 ) M 18 02151

 ( 220 ) 2018.07.16.

 ( 731 )  Rácz Krisztián, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő bor.

 ( 210 ) M 18 02320

 ( 220 ) 2018.08.02.

 ( 731 )  Shan Xiaoying, Budapest (HU)

 ( 740 )  Czövek és Deme Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Lábbelik; cipők.

 ( 210 ) M 18 02322

 ( 220 ) 2018.10.04.

 ( 731 )  Dr. Debreceni-NATURMED Kft., Mohács (HU)

 ( 541 ) Dr. Debreceni SULFIGÉL körömgomba ecsetelő

 ( 511 )  1    Kén.

 ( 210 ) M 18 02380

 ( 220 ) 2018.08.08.

 ( 731 )  Pőthe és Virág Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Pólók, sapkák, dzsekik, ruházati termékek.

  39    Utazásszervezés.

  41    Idegenvezetős túrák levezetése; sport, kulturális, szabadidős programok szervezése.

 ( 210 ) M 18 02506

 ( 220 ) 2018.08.28.

 ( 731 )  Suzhou Kunlang Machinery Co., Ltd, Jiangsu Province (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok és hajtóművek (nem szárazföldi járművekhez); tengelykapcsolók és

erőátviteli alkatrészek gépekhez (nem szárazföldi járművekhez); mezőgazdasági eszközök, nem kézzel

működtetett; tojáskeltető gépek; italautomaták; hőpisztolyok, ragasztópisztolyok, szórópisztolyok, szögbelövő

pisztolyok, kapocsbelövő pisztolyok; csavarhúzók, kalapácsok; fúrók, fúróprések; vágógépek, fűrészek;

csiszolók, polírozók; csiszolók; csavarók; gyalugépek; routerek; gravírozó gépek; simító gyalu; elektromos

konyhai gépek; elektromos emelők; fafordító esztergapadok; tűzőgépek; elektromos simító; fal hornyolók;

lemezvágók; betonvibrátorok, elektromos ollók; betonkeverők, bontási megszakítók, szegverő berendezések,

tömörítő gépek; döngölő gépek; fahasító gépek; sűrített levegővel működő szerszámok; levegővel működtetett

zsírelosztó; légsűrítő gépek; famegmunkáló gépek; elektromos pázsitkezelő- és kerti szerszámok, amelyek

szivattyúk, nagynyomású mosók, porszívók; fúvógépek, elektromos hegesztőkészülékek; fűkaszák, sövénynyírók,

fűnyírók, fűszegély nyírók, aprítógépek, láncfűrészek; mezőgazdasági gépek; talajlazító gépek; vetőgépek;

motoros kapák; csővágók; generátorok; motorok nem szárazföldi járművekhez; dízelmotorok, gőzgépek,

csapágyak; rotorok és sztátorok; szénkefék; elszívó ventillátorok; villás targoncák; inverterek; elektromos

kéziszerszám kiegészítők, amelyek fúrófejek, szerszámbetétek, router betétek, csavarhúzóbetétek, lyukfűrészek,

 fúrókoronák, fűrészlapok, köszörűkövek, csiszolókorongok, csiszolólapok, fényezőlapok, vágólemezek.

8    Kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák; kézzel

működtetett kéziszerszámok; fúrók; csavarhúzók; kalapácsok; fűrészek; kulcsok; fogók; routerek; vágók;

bilincsek; tengelyek; vésők; gyaluk; szegezők; tűzőgépek; szerszámtáskák; szerszámtartók; tűzőgépek; kapcsok;

drótcsupaszítók; reszelők; fogók; szegecselő kalapácsok; szegecselő gépek; vakolókanalak; lapátok;

imbuszkulcsok; csavarkulcsok; kézi krimpelőfogók; kapocs húzók; satuk; lánc blokkok; henger kefék; festőecset;

mezőgazdasági szerszámok; kézi emelők; kerti szerszámok; vágógépek; pázsitgereblyék; fűnyírók; gyepszélezők;

kézi csiszolóeszközök; ragasztópisztolyok; kések; élező eszközök; fúrók; köszörűkövek; metszőkések;

 vágókorongok; polírozó korongok; élező korongok; fűrészlapok; élező kerekek.

9    Tudományos, hajózási, földmérő, fényképészeti, filmfelvevő, optikai, súlymérő, mérő, jelző, ellenőrző

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

vezetéséhez, átkapcsolásához, átalakításához, szabályozásához vagy ellenőrzéséhez; hangok vagy képek

felvételére, továbbítására vagy reprodukálására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, érme által

működtetett készülékek mechanizmusa; pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; szoftverek; tűzoltó készülék; hanglemezek; CD-k; DVD-k és más digitális adathordozók;

biztonsági készülékek és eszközök baleset vagy sérülés megelőzéséhez, védő maszkok, biztonsági csizmák,

védőszemüvegek, biztonsági ruházat, védősisakok, biztonsági kesztyűk, visszaverő mellény; súlymérő eszközök

és berendezések, elektronikus mérlegek, mérőeszközök és berendezések, nyomásmérő; mérőszalagok,

vízmértékek, lézerszintmérők, tolómérők, digitális multiméterek, bilincsmérők, mérővezetékek; légzőmaszkok,
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hegesztőmaszkok; térdvédők, füldugók; akkumulátor csomagok, elemtöltők, elektromos kábelek; áramátalakítók,

elektromos vezetékek, elektromos kapcsolók, elektromos csatlakozók és aljzatok, kommutátorok, elektromos

relék, elektromos kapcsolók fedlapjai, áram egyenirányítók, fedelek elektromos csatlakozókhoz, szabályozók,

 elektromos zárak.

 35    Hirdetési szolgáltatások; könyvelés; import-export ügynökségek; értékesítés; online értékesítés; értékesítési

promóciós szolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; kereskedelmi vagy reklámcélú

vásárok szervezése; vásárlási megrendelések ügyintézése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

asszisztencia üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzletvezetési konzultáció; költöztető szolgáltatás

vállalkozások számára; üzleti engedélyezés; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése;

konzultáció személyzeti kérdésekben; irodai tevékenységek; információk számítógépes adatbázisokba való

 rendezése.

 ( 210 ) M 18 02549

 ( 220 ) 2018.09.03.

 ( 731 )  PARK Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss és Lányi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek, folyóiratok, könyvkötészeti termékek; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 18 02583

 ( 220 ) 2018.09.05.

 ( 731 )  Expert Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Orsolya Stefánia Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

 ( 210 ) M 18 02626

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  Lenner Ádám, Kesznyéten (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Képeslapok, könyvek, tasakok.

  25    Baseball sapka, dzsekik, pólók.
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  28    Ajándéktárgyak, sportcikkek és felszerelések.

 ( 210 ) M 18 02627

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  CENC Civil Engineering Company Kft., Pécs (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 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 02628

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  Foody Product Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kenyér, krémek, keksz, csokoládé, csokoládés készítmények, péksütemények, cukrászsütemények,

 fűszerek, chipsek, krékerek, sós és ízesített snack termékek.

 ( 210 ) M 18 02632

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  Jussó International Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tejhelyettesítő termékek.

 ( 210 ) M 18 02634

 ( 220 ) 2018.09.11.

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

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) NOVACORD

 ( 511 )   44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02638

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.

  41    Kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás.
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 ( 210 ) M 18 02640

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  Café Loyola Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Iván Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Loyola

 ( 511 )  30    Kávé; kávé alapú töltelékek; kávé, pörköletlen; kávé őrölt formában; kávé kifőtt formában; kávé alapú

italok; kávé esszenciák és kávé kivonatok keveréke; kávéitalok; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy

 italokban]; kávékapszulák; kávékeverékek; kávékoncentrátumok; kávés tasakok.

 ( 210 ) M 18 02643

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Medgyesi 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

 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).
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 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).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02652

 ( 220 ) 2018.09.12.

 ( 731 )  TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., Jeruzsálem (IL)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kevesebb migrén, több megélt pillanat

 ( 511 )   16    Migrén kezelésével kapcsolatos nyomtatott anyagok.

  41    Migrén kezelésére vonatkozó információ biztosítása.

 ( 210 ) M 18 02663

 ( 220 ) 2018.09.12.

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

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

 ( 541 ) allee ÉLMÉNYSÉTÁNY ÚJBUDÁN

 ( 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 02680

 ( 220 ) 2018.09.13.

 ( 731 )  Sobel Péter 50%, Budapest (HU)

 Korner Gerold Ilan 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ingatlancápák

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02682
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 ( 220 ) 2018.09.13.

 ( 731 )  Tömböly Tamás, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Juránovics Károly, Győr

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02686

 ( 220 ) 2018.09.14.

 ( 731 )  Károly Anna, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek, kozmetikumok.

  35    Bolti- és on-line kereskedelem, bolt-hálózat.

  41    Szakmai rendezvények, oktatás, klubszervezési tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 02689

 ( 220 ) 2018.09.14.

 ( 731 )  FGSZ Zrt., Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás csővezetéken.

 ( 210 ) M 18 02690

 ( 220 ) 2018.09.14.

 ( 731 )  FGSZ Zrt., Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás csővezetéken.
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 ( 210 ) M 18 02691

 ( 220 ) 2018.09.14.

 ( 731 )  FGSZ Zrt., Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás csővezetéken.

 ( 210 ) M 18 02711

 ( 220 ) 2018.09.17.

 ( 731 )  Artchivum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  László Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Artchivum

 ( 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 02723

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  Q Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 ) Nitrofurantoina arena

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerek; antibakteriális gyógyszerek; gyógyszerek

humángyógyászati használatra; a húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti

 készítmények.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 02724

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  Q Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 ) Nitrofurantoin arena

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerek; antibakteriális gyógyszerek; gyógyszerek

humángyógyászati használatra; a húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti

 készítmények.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 02725

 ( 220 ) 2018.09.18.
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 ( 731 )  Q Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 ) Nitro arena

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerek; antibakteriális gyógyszerek; gyógyszerek

humángyógyászati használatra; a húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti

 készítmények.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 02726

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  Reál Védjegyhasznosító Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Oppenheim 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).

 ( 210 ) M 18 02728

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  Reál Védjegyhasznosító Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Reál alfa

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 02733

 ( 220 ) 2018.09.17.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 02761

 ( 220 ) 2018.09.20.

 ( 731 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

 43    Étel házhoz szállítása; partiszerviz; vendéglátóipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások;

 étkeztetés.

 ( 210 ) M 18 02772

 ( 220 ) 2018.09.21.

 ( 731 )  Ács Ferenc, Gyál (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; táplálkozási kiegészítők; vitaminkészítmények ételkiegészítők

 formájában; porított, gyümölcs ízesítésű étrend-kiegészítő italkeverékek.

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

 41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás;

 sportszolgáltatások; sporttevékenységek; sport- és fitneszszolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02775

 ( 220 ) 2018.09.19.

 ( 731 )  Magyar Tünde, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Címkék; textilek digitális nyomtatáshoz; textilek és textilhelyettesítők.

 25    Alkalmi öltönyök; állatbőrből készült ruhák; alsóingek, trikók; alsóruházat; bőrmellények; bőrkabátok;

bőrdzsekik; bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bundák, szőrmekabátok; derékszíjak, övek; düftin kabátok;

egyenruhák; esőálló ruházat; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi

kabátok; férfi öltönyök; férfi ruházat; hétköznapi, utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hivatalos viselet;

horgászcipők; horgászingek; horgászmellények; ingek; ingek legombolt gallérral; kabátok nőknek; kabátok,

dzsekik; kesztyűk; kezeslábasok; mellények; női alkalmi ruhák; női felsőruházat; női kosztümök; női ruhák;

 öltönyök férfiak részére.

  35    Hirdetés és reklámozás.

 ( 210 ) M 18 02777

 ( 220 ) 2018.09.20.

 ( 731 )  Liza Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) Liza Snack

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

  30    Snack ételek (sertésbőr alapú-); rizs; lisztek és más gabonakészítmények.
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 ( 210 ) M 18 02778

 ( 220 ) 2018.09.20.

 ( 731 )  Liza Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

  30    Snack ételek (sertésbőr alapú-); rizs; lisztek és más gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 18 02816

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  VL-Euro Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok; reklámújság.

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; vegyi áru, háztartási tisztítószerek és

háztartási kellékek kiskereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

 nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámlevél szolgáltatás.

  41    Reklámújság terjesztése; újságok előfizetése.

 ( 210 ) M 18 02817

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  Szűcs Áron Tamás, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) REAL PEOPLE BY AARON

 ( 511 )  14    Amulettek (ékszerek); apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; cipődíszek nemesfémből; díszek (ékszerek);

dísztűk; ékszerek; fülbevalók; gyűrűk (ékszerek); karkötők (ékszerek); kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek;

láncok (ékszerek); mandzsettagombok; medalionok (ékszerek); melltűk, brossok [ékszerek]; brossok (ékszerek);

 nyakkendőtűk; nyakkendőtűk (csiptetősek); nyakláncok (ékszerek); órák; tűk (ékszerek).

 18    Ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szemellenzők [hámok]; szíjak

bőrből; táskák, hátizsákok táborozóknak; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; utazókészletek

[bőráruk]; útitáskák; vadásztáskák [vadászkellékek]; vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; konferencia

mappák; kruponbőrök; kulcstartó tokok; lánchálós erszények; marhabőrök; moleszkin [bőrutánzat]; motorizált

bőröndök; műbőr; névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók; nyakörvek állatoknak; oldalhordozó táskák

csecsemők hordozására; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; poggyász; poggyászcímke tartók;

randsei-ek [japán iskolatáskák]; ruhák állatoknak; bőr címkék; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban;

bőröndök; bőröndök kerekekkel; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőr pórázok; bőrszíjak; bőrszíjak katonai

felszerelésekhez; bőr vállszíjak [hevederek]; dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; dobozok vulkánfíberből;

ernyők, esernyők; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; gyerekhámok; gyűrűk esernyőkhöz; hámok

állatoknak; hátizsákok, hátitáskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hitelkártyatartók

 [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; kalapdobozok bőrből; kantárak [hámok]; kecskebőr, sebvó.

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

 ( 210 ) M 18 02818

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  Halász Viktor, Kiskunhalas (HU)

 Magyari Bernadett, Kiskunhalas (HU)
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 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Állatápolási készítmények.

  31    Kutya jutalomfalatok; kutyaeledel; kutyaitalok; tápkészítmények kutyáknak.

  41    Kutyákkal való bánás oktatása; kutyák kiképzése; állatidomítás, kiképzés.

 ( 210 ) M 18 02819

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  EvoClean Kft., Diósd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Kültéri tisztító és takarító berendezések; beltéri tisztító és takarító berendezések; ipari takarítógépek

alkatrészek ipari tisztítógépekhez; tartozékok ipari tisztítógépekhez; porszívók ipari célokra; ipari tisztítógépek;

ipari tisztítógépek [porszívók]; ipari porszívógépek tisztításhoz; ipari padlótisztító gépek [porszívók]; elektromos

porszívók ipari használatra; kereskedelmi és ipari porszívók; ipari tisztítógépek; tisztítógépek textilekhez;

elektromos magasnyomású tisztítógépek; tisztítógépek és berendezések, elektromos; nagynyomású sugarat

alkalmazó ipari tisztítógépek; padlómosó gépek; padlósúroló gépek; padlótisztító gépek; ipari padlótisztító gépek;

alkatrészek ipari padlótisztító gépekhez; tartozékok ipari padlótisztító gépekhez; seprőgépek; ipari seprőgépek;

 alkatrészek ipari seprőgépekhez; tartozékok ipari seprőgépekhez.

 35    Ipari tisztítógépek kiskereskedelme; ipari tisztítógépek online kiskereskedelme; ipari tisztítógépek

nagykereskedelme; ipari tisztítógépek online nagykereskedelme; ipari tisztítógépek tartozékainak

kiskereskedelme; ipari tisztítógépek tartozékainak online kiskereskedelme; ipari tisztítógépek tartozékainak

nagykereskedelme; ipari tisztítógépek tartozékainak online nagykereskedelme; ipari tisztítógépek alkatrészeinek

kiskereskedelme; ipari tisztítógépek alkatrészeinek online kiskereskedelme; ipari tisztítógépek alkatrészeinek

 nagykereskedelme; ipari tisztítógépek alkatrészeinek online nagykereskedelme.

  37    Ipari tisztítógépek bérbeadása; ipari tisztítógépek szervizelése.

 ( 210 ) M 18 02820

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  Bagoly Zsolt, Bogád (HU)

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

 ( 541 ) BAGOLY-VILL

 ( 511 )   35    Kiskereskedelmi szolgáltatások villamossági és elektronikai cikkekkel kapcsolatban.

 37    Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; épületvillamossági, elektronikai kivitelezési

szolgáltatások; építési területek szintezése; építési területek elegyengetése; építési területek előkészítése; telkek,

építési területek megtisztítása; földkiemelés; földfelszín helyreállítása; földmozgatási munkák; földtömörítés,

 talajszilárdítás; építőipari szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02824

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  Vivir Tourism Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  
( 546 )

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott

marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési és reklámszolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és

filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás] Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló

programok igazgatása; statisztikák összeállítása; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások

hirdetési célokból; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálókhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével; üzenetek küldése.

 39    Autóbuszkölcsönzés; autókölcsönzés; autómegosztási szolgáltatások; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz;

hajóutak szervezése; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással

kapcsolatban; információszállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák,

társasutazások szervezése; közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; sofőrszolgáltatás;

szállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz; szállítási ügynökség;

 taxiszolgáltatások; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; üzenet kézbesítés; versenyautók kölcsönzése.

 ( 210 ) M 18 02825

 ( 220 ) 2018.09.26.

 ( 731 )  Shenzhen Gonghe Investment Development Co., Ltd., Shenzhen (CN)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Pohárszékek, ebédlőszekrények; bútorok; ruhafogasok, ruhaakasztók, vállfák; komódok, fiókos szekrények;

fémbútorok; tálalószekrények; csomagolótartályok műanyagból; háztartási szikrafogók; asztalok fémből;

hirdetőtáblák; ételdíszek műanyagból; bútorszerelvények, nem fémből; bútorajtók; reluxa, velencei róló;
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gardróbok, gardrób szekrények; tükrök (ezüstözött üveg); gardróbszekrények; árubemutató állványok;

 asztallapok; egyedileg készített konyhabútorok.

 ( 210 ) M 18 02827

 ( 220 ) 2018.09.27.

 ( 731 )  NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) NATURTEX

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 18 02846

 ( 220 ) 2018.10.01.

 ( 731 )  DER PUNKT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tomori Péter ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) RUGÓGYÁR GALÉRIA

 ( 511 )   15    Festmények.

  35    Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások.

  41    Kulturális célú kiállítások.

 ( 210 ) M 18 02849

 ( 220 ) 2018.10.01.

 ( 731 )  Nyírségi Segítő Kéz Alapítvány, Kálmánháza (HU)

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

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).

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

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 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.

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
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 fűszeres mártások; fűszerek; jég (fagyott víz).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 02857

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Szabó György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

 ( 541 ) Piros Mogyorós

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, édességek készítésére szolgáló készítmények,

 csokoládékészítés.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 18 02858

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diabetikus kenyér; cukrászati gyógytermékek; diétás élelmiszerek.

 30    Lisztek és más gabonakészítmények; gabonaszeletek; búzaliszt alapú készítmények; kukoricaliszt alapú

készítmények; zab alapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér; kalácsok;

cukrászsütemények; tésztafélék; süteményekhez való tészta; süteményporok; pudingok; kétszersültek; kekszek;

müzli; szendvicsek; pizza; totilla; gabona alapú snack ételek; diétás gabonakészítmények; sütésre szolgáló

 anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; élesztő; sütőpor; zsemlemorzsa.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése;

 piackutatás; reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; áruminták terjesztése.

 ( 210 ) M 18 02859

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diabetikus kenyér; cukrászati gyógytermékek; diétás élelmiszerek.

 30    Lisztek és más gabonakészítmények; gabonaszeletek; búzaliszt alapú készítmények; kukoricaliszt alapú

készítmények; zab alapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér; kalácsok;

cukrászsütemények; tésztafélék; süteményekhez való tészta; süteményporok; pudingok; kétszersültek; kekszek;

müzli; szendvicsek; pizza; tortilla; gabona alapú snack ételek; diétás gabonakészítmények; sütésre szolgáló

 anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; élesztő; sütőpor; zsemlemorzsa.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése;

 piackutatás; reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; áruminták terjesztése.
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 ( 210 ) M 18 02860

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; gabonaszeletek; búzaliszt alapú készítmények; kukoricaliszt alapú

készítmények; zab alapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér; kalácsok;

 cukrászsütemények; tésztafélék; diétás gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 18 02862

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  KÉSZ-Ventus Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Szokolay Fanny, Szeged

 ( 541 ) Váljunk az építőipar autóiparává!

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

 szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (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 02866

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  STELLA Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; hajmosószerek; fogkrémek.

 ( 210 ) M 18 02868

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Li Li, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 02871

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Nyakas Erik, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklám-és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; hirdetési-és reklámszolgáltatások;

reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; árösszehasonlító szolgáltatások; cégek

(éttermek) bemutatása az interneten és egyéb média felületen; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi

médián keresztül biztosítva; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével; reklámozás;

kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus

 médiában.

 41    Blogírási szolgáltatások; fényképészet; filmek gyártása online; elérhető elektronikus publikációk; online

nem letölthető videók biztosítása; szórakoztatás; szövegek kiadása; versenyek szervezése (oktatás vagy

szórakoztatás); hang-és videó anyagok készítése; bejegyzések szerkesztése és publikálása elektronikus formában

az internet; szabadúszó újságírás; elektronikus szövegek megjelentetése; szövegek és nyomtatott anyagok

 elektronikus megjelentetése az interneten.

 43    Bár szolgáltatások; éttermek; gyorséttermek; étkezdék; kantinok; büfék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek;

 vendéglátóipar; személyre szabott étrendtervezési szolgáltatások weboldalon keresztül.

 ( 210 ) M 18 02873

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Bácsi Sándor 20%, Budapest (HU)

 Rota Ferenc Francesco 80%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros zenei CD-k és DVD-k.

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; éjszakai klubok; előadóművészek szolgáltatásai;

élő előadások bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; lemezlovas [dj] szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szórakoztatási

szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; zenei szövegek, dalok kiadása;

 multimédiás anyagok online kiadása.

 ( 210 ) M 18 02898

 ( 220 ) 2018.10.05.

 ( 731 )  NAXEL Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Erősítő és kondicionáló edzés, fitnesz; edzőtermi szolgáltatás, edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok,

 egészség - fitnesz tréning.

 44    Masszázs, kozmetika, manikűr, pedikűr, szolárium; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 részére.

 ( 210 ) M 18 02900

 ( 220 ) 2018.10.08.

 ( 731 )  Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 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 02902

 ( 220 ) 2018.10.08.

 ( 731 )  MIOSZ az Ingatlanszakmáért Szolgáltató Szövekezet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szokolovszki Anikó egyéni ügyvéd, Csömör

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 18 02911

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Keringatlan Kereskedelmi Ingatlanfejlesztő és Kezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) "SUGÁR"

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

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

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

 valamennyi áru).

 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).

 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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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 02912

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Mystery Hotel Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások;

utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; kirándulások szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások

szervezése; üdülésszervezés; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;

utazási információ biztosítása; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online

 rendelkezésre bocsátása.

 41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching(tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,

lebonyolítása, idegenvezetés túrák levezetése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése,

sportfelszerelések kölcsönzése, a jármüvek kivételével; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények

üzemeltetése, szabadidő tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások,

szemináriumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, varieté-előadások bemutatása,

szépségversenyek szervezése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), üdülőtáborok szolgáltatásai, táboroztatás, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02913

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Mystery Hotel Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rezes 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).

 41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching (tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,

lebonyolítása, idegenvezetés túrák levezetése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése,

sportfelszerelések kölcsönzése, a jármüvek kivételével; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények

üzemeltetése, szabadidő tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások,
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szemináriumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, varieté-előadások bemutatása,

szépségversenyek szervezése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), üdülőtáborok szolgáltatásai, táboroztatás, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02914

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Mystery Hotel Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; egészségklub szolgáltatások szervezése és lebonyolítása,

sport edzőtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek

kivételével; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szórakoztatási szolgáltatások,

 üdülőtáborok szolgáltatásai, zenei produkciók, partik szervezése, spa-wellness szolgáltatások.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 44    Wellness szolgáltatások, egészségfürdő szolgáltatások, vízi terápia, vízi relaxáció, vízi testkezelés,

törökfürdők, orvosi szolgáltatások, kozmetikai szolgáltatások, testkezelések, aromaterápiás szolgáltatások,

fodrászszalonok, manikűrszolgáltatások, masszázs, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szolárium

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02915

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Mystery Hotel Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rezes 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).

 41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching(tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,

lebonyolítása, idegenvezetés túrák levezetése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése,

sportfelszerelések kölcsönzése, a jármüvek kivételével; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények

üzemeltetése, szabadidő tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások,

szemináriumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, varieté-előadások bemutatása,

szépségversenyek szervezése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), üdülőtáborok szolgáltatásai, táboroztatás, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02982

 ( 220 ) 2018.10.13.

 ( 731 )  Gastrotech Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italokhoz; szörpök [alkoholmentes italok];

szörpök/szirupok italok készítéséhez; limonádé szirupok; szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok

gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szirup

sűrítmények alkoholmentes italok készítéséhez; szirup sűritmények gyümölcsízű italok készítéséhez; szirup

 sűrítmények ízesített ásványvizek készítéséhez; szirup sűrítmények üdítőkhöz.

 35    Szörpök kiskereskedelme; szörpök nagykereskedelme; szirupok kiskereskedelme; szirupok

 nagykereskedelme; szirupok, sűrítmények kiskereskedelme; szirupok, sűrítmények nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 03000

 ( 220 ) 2018.10.16.

 ( 731 )  GNAT Ipari és Kereskedelmi Kft., Mogyoród (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fémablakok, fémajtók és egyéb fémkeretes nyílászárók.

  24    Szúnyoghálók, szúnyoghálóval ellátott nyílászárók.

 ( 210 ) M 18 03006

 ( 220 ) 2018.10.16.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

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

 ( 541 ) KARAVÁN ARANY

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

 ( 210 ) M 18 03035

 ( 220 ) 2018.10.17.

 ( 731 )  Alienline Kft., Szeged (HU)

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

  38    Távközlés.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 210 ) M 18 03185

 ( 220 ) 2018.10.29.

 ( 731 )  ROS Retail Outlet Shopping GmbH, Bécs (AT)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; szervezési tanácsadás

bevásárló központok és kiskereskedelmi üzletek szervezetének és igazgatásának optimálissá tételére vonatkozóan;

üzleti igazgatás; irodai munkák; vállalatigazgatás üzleti egységek, bevásárlóközpontok és bevásárló utcák

vonatkozásában; bevásárlóközpont szolgáltatásai, nevezetesen bevásárlóközpont igazgatás és marketing;

bevásárlóközpont napi folyamatainak és támogató szolgálatainak megszervezése és koordinációja, nevezetesen

reklámrendezvények szervezése és rendezése; tervezés (segítségnyújtás) kiskereskedelmi üzletek és bevásárló

központok és komplexumok ügyvezetésénél; kiskereskedelmi piaci elemzések készítése; üzleti konzultációs

szolgáltatások termékek kiskereskedelmi értékesítésének és elosztásának terén; reklámszövegek publikálása;

segítségnyújtás (tervezés) a vállalatvezetésnél és tanácsadás vállalatvezetési kérdésekben kiskereskedelmi üzletek

és kereskedelmi vállalatok, központok és komplexumok számára; ügyfelek keresése és megtartása postai úton

(mailing) folytatott reklámozás révén; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; eladás és eladásösztönző

programok szervezése, lebonyolítása és felügyelete, nevezetesen reklámintézkedések tervezése és lebonyolítása;

reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; divatbemutatók szervezése és rendezése reklám- és eladás

támogatói célokra; nyomdai termékek kiadása (elektronikus formában is), reklámcélra; rádiós reklámozás;

kirakatrendezés; reklámterjesztés; reklámszövegek írása; üzletegységek, üzletközpontok és üzletházak

reklámozása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámlevél szolgáltatás; termékminták,

áruminták terjesztése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; terjesztés

(reklámanyag -); hivatali megrendelések feldolgozása; üzletvezetés kereskedelmi egységek és bevásárló

központok számára; termékek és szolgáltatások bemutatása; promóciós, reklám célú árubemutatás; kereskedelmi

ügyletek közvetítése és megkötése, e-commerce keretében is; kereskedelmi és gazdasági szerződések intézése, az

interneten keresztül is; eladási, értékesítési promóciók; üzleti egységek, bevásárlóközpontok és bevásárló utcák

termékeivel kapcsolatos eladásösztönzés; kiskereskedelmi szolgáltatások ruházati cikkekkel, cipőkkel és

divatkiegészítökkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások lakás-, fürdőszoba- és ágytextíliákkal, valamint

ágyneműkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások táskákkal, kézitáskákkal, pénztárcákkal és

bőrruhákkal, valamint bőrkesztyűkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások ékszerekkel,

divatékszerekkel és órákkal kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások sportszerekkel és sportcikkekkel

kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások drogéria- és illatszerárukkal kapcsolatban kiskereskedelmi

szolgáltatások bútorokkal és (lak)berendezési tárgyakkal kapcsolatban kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai

kellékekkel és porcelánárukkal, üvegárukkal evőeszközökkel, fazekakkal és serpenyőkkel kapcsolatban;

kiskereskedelmi szolgáltatások szemüvegekkel, napszemüvegekkel és optikai cikkekkel kapcsolatban

kiskereskedelmi szolgáltatások a következőkkel kapcsolatban: csecsemő- és gyermekruhák, játékok

csecsemőknek, kisgyermekeknek és gyermekeknek, gyerekkocsik és sportkocsik, etetőszékek, gyerekülések,

biztonsági baba- és gyerekülések gépkocsikba, higiéniai cikkek csecsemőknek és kisgyermekeknek, bébiételek és

kisgyermekeknek készült ételek, valamint csecsemőfigyelő adó-vevők; kiskereskedelmi szolgáltatások kemping-

 és kiránduló felszerelésekkel kapcsolatban; értékesítési és kereskedelmi ajánlatok összeállítása vásárlók számára.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlanok bérbeadása, kölcsönzése és lízingelése; üzlethelyiségek és boltok bérbeadása és

haszonbérbe adása; ingatlantervezetek pénzügyi fejlesztése; építtetői szolgáltatások, nevezetesen tervezett

építkezések pénzügyi előkészítése; bérházak kezelése; ingatlanügynökség; ingatlantulajdon kezelés;
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tőkebefektetés, tőkeberuházás; pénzügyi menedzsment; értékutalványok kibocsátása, különösen ajándék- és

 vásárlási utalványok vonatkozásában.

 41    Szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális, sport és/vagy szórakoztató rendezvények

tervezése, szervezése és rendezése; élő előadások bemutatása; bálok, sorsjátékok, szépségversenyek, szórakoztató

 show-k és vetélkedők (oktatás és szórakoztatás) rendezése.

 ( 210 ) M 18 03277

 ( 220 ) 2018.11.07.

 ( 731 ) ASIA Center Ingatlanforgalmazó, Bérbeadó, Hasznosító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

hirdetőtáblák bérbeadása; bevásárlóközpontok üzleti működtetése mások számára; marketing promóciós

rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; rendezvények, kiállítások, vásárok és

 bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; árusító standok bérbeadása.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); ingatlanmenedzsment; vagyonkezelés, ingatlankezelés; ingatlanügyletek;

ingatlan befektetések; ingatlan adminisztráció; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlankezelési szolgáltatások;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan bérbeadás, lízing; kereskedelmi ingatlankezelés; ingatlanok

bérbeadásának ügyintézése; bevásárlóközpontokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; irodahelyiségek

bérbeadása; helybérlet bevásárlóközpontokban; üzlethelyiségek bérbeadása, lízingje; kereskedelmi épületek

 bérbeadása.

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

 szolgáltatás); ingatlanok karbantartása; kereskedelmi ingatlanok építése; ingatlanépítés.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás); raktár bérbeadás; parkolóhelyek bérbeadása.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); szabadidős létesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális célú rendezvények

szervezése; élő, szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;

 szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése.

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

 valamennyi szolgáltatás) bár szolgáltatások; vendéglátóipar; gyorséttermek.

 ( 210 ) M 18 03280

 ( 220 ) 2018.11.06.

 ( 731 )  Vörös Géza, Héreg (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Róbert, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 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 03317

 ( 220 ) 2018.11.09.

 ( 731 )  Tar Zoltán, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan építés; közművek építése; építési szolgáltatások; lakások építése

megrendelésre; építési munka felügyelete; építési területek előkészítése; épület karbantartás és javítás; vízvezeték

szerelés; tetők szerelése; ácsmunkák; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; asztalosmunkák; mélyépítési

munkák; állványzat felállítása magas- és mélyépítési munkákhoz; zsaluzat felállítása magas és mélyépítési

 munkákhoz.

 ( 210 ) M 18 03444

 ( 220 ) 2018.11.19.

 ( 731 )  IDAN CAPITAL GROUP Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Orsolya ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 méz, melaszszirup.

 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 03537

 ( 220 ) 2018.11.27.

 ( 731 )  Pekker György, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  10    Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák orvosi célokra és a barnító készülékek részei, beleértve

 szűrők és reflektorok.

 11    Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák nem orvosi célokra és a barnító készülékek részei,

 beleértve szűrők és reflektorok.

 44    Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások;

 szolárium szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03577

 ( 220 ) 2018.12.03.

 ( 731 )  Schweichkhardt György, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) "marolli"

 ( 511 )   29    Gesztenye alapú kenhető krémek.

  30    Tejet tartalmazó gesztenye alapú krémek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 03580

 ( 220 ) 2018.12.03.

 ( 731 )  UVSE Vízilabda Sportegyesület, Budapest, Margitsziget (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Kerámiából készült emléktárgyak, bögrék, plakettek.

  28    Edzőfelszerelések, labdák.

  41    Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismertetési tevékenység, sportrendezvények szervezése.

  44    Egészségmegőrző, betegség-megelőző, rehablitációs tevékenység.

 ( 210 ) M 18 03588

 ( 220 ) 2018.12.01.

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felsőlajos (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Mirror

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 19 00081

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; színezékek, színezőanyagok;

 hígítók; bevonóanyagok, maróanyagok; zománcok.

A rovat 84 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 3. szám, 2019.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M259


		2019-02-12T10:34:25+0100
	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala




