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 ( 511 ) 3    Izzadásgátlók személyes használatra; babaolajok; babatörlőkendők; fürdő- és tusoló gélek; fürdőolajok;

fürdőpúderek; fürdősók; testápolók; testolajok; testpermetek; légfrissítők; habfürdők; kozmetikumok és

kozmetikai készítmények; fogápolók és szájvizek; dezodorok személyes használatra; arc- és kézszappanok;

illatok és parfümök; hajsamponok; hajkondicionálók; kéz- és testápolók; kéz- és testkrémek; folyékony

szappanok; szájvizek; bőrápoló készítmények nem gyógyászati célra; hajápoló készítmények nem gyógyászati

célra; hajformázó készítmények nem gyógyászati célra; körömápoló készítmények nem gyógyászati célra;

fürdőkészítmények nem gyógyászati célra; napvédő szerek nem gyógyászati célra; ajakápoló szerek nem

gyógyászati célra; napozószerek nem gyógyászati célra; naptejek nem gyógyászati célra; foggélek; fogkrémek;

borotválkozó habok; borotválkozó krémek; borotválkozó arcvizek; borotválkozó gélek; hintőporok és lábpúderek.

9    Játékszoftverek, letölthető számítógépes játékapplikációk, CD-ken, DVD-ken, kazettákon és

memóriakártyákon hozzáférhető számítógépes játékszoftverek, mobiltelefonokon és okostelefonokon használható

játékszoftverek, letölthető számítógépes játékprogramok, elektronikus játékprogramok, mobiltelefonokra,

okostelefonokra és kézi számítógépekre letölthető elektronikus játékszoftverek, számítógépes játékapplikációk

mobil készülékekhez és számítógépes játékszoftverek személyi számítógépekhez és házi videojáték konzolokhoz;

videojáték patronok; előre rögzített flashmemória kártyák videojátékokhoz; memóriakártyák videojáték

gépekhez; videojáték kazetták; videojáték diszkek; videojáték szoftverek és videojáték programok; letölthető

applikációszoftverek mobil, hordozható és kézi eszközökhöz, amelyeken audio, videó és audiovizuális

szórakoztató tartalmakat és információkat lehet nézni és játszani; számítógépes applikációszoftverek mobil,

hordozható és kézi eszközökhöz, amelyek alkalmasak audio, videó és audiovizuális szórakoztató tartalmak

nézésére és megosztására; letölthető audio, videó és audiovizuális szórakoztató multimédia tartalmak, úgymint

televíziós showműsorok és mozgófilmek: drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok és

animációs filmek; digitális média, úgymint műsoros DVD-k, CD-k, nagyfelbontású digitális diszkek,

videokazetták, digitális videodiszkek, digitális hajlékonylemezek, letölthető audio- és videófájlok és

nagyfelbontású digitális lemezek: szórakoztató audiovizuális és multimédia tartalmakkal, úgymint drámák,

akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok, dokumentumfilmek, sci-fik, horror filmek és

animációs filmek; fejhallgatók; kihangosítók; fülhallgatók; elemek; médialejátszók; hordozható médialejátszók;

számítógép perifériák; szemüvegek, napszemüvegek, olvasószemüvegek és azok tokjai; mobil-, hordozható- és

kézi eszközök alkatrészei, úgymint elemtöltők, fejhallgatók, hangszórók, tokok, védőborítások, képernyővédők,

vezetékes és vezeték nélküli fülhallgatók, mikrofonok és kihangosító eszközök; ajándékkártyák, úgymint ajándék

mágneskártyák, elektronikus kódolású chipes ajándékkártyák; mágnesek; letölthető elektronikus kiadványok,

úgymint információs oldalak, hirdetések, reklámok, újságok, folyóiratok, segédletek, könyvek és útmutatók,

mindezek audiovizuális és szórakoztató multimédia tartalmakra vonatkozóan; műsoros média, úgymint DVD-k,

CD-k, nagyfelbontású digitális lemezek, videokazetták, digitális videolemezek, digitális hajlékonylemezek,

letölthető audio- és videófájlok és nagyfelbontású digitális lemezek, mindezek audiovizuális és multimédiás

szórakoztató tartalommal úgymint drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok,

dokumentumfilmek, sci-fik, horror filmek és animációs filmek; pendrive-ok; letölthető csengőhangok

mobiltelefonokhoz, hordozható- és kézi eszközökhöz; interaktív számítógépes játékprogramok; letölthető

számítógép képernyővédő szoftverek; letölthető képfájlok művészi, szöveges, audio, videó, játék és grafikai

elemekkel, audiovizuális és multimédiás szórakoztató tartalmakkal; letölthető videofelvételek; audiovizuális és
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multimédiás moziklipek, mozielőzetesek, riportműsorok, kritikák, kommentárok, zenés videók, mozgóképek és

televíziós showműsorok: drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok, dokumentumfilmek,

sci-fik, horrorfilmek és animációs filmek; letölthető zenefájlok; 3D szemüvegek; védőtokok hordozható

 médialejátszókhoz és mobiltelefonokhoz.

 16    Papír és karton termékek; címkék; öntapadós címkék; jegyzetpapírok és jegyzettömbök; agendák;

határidőnaplók; művészeti képek és festmények; arctörlők és fürdőszobai kendők, üres kártyák, jegyzetelőkártyák

és jegyzetfüzetek; üres vagy részben nyomtatott papírcímkék; könyvborítók; könyvjelzők; felakasztható cédulák;

fali tapéták és poszterek; alkalmi-, ünnepi- és karácsonyi képeslapok; művészi- és kézművespapír készletek;

poháralátétek; merítettpapírok; órarendek; asztali díszek; előjegyzési naptárak; borítékok; papírzászlók,

transzparensek és zászlócskák; grafikai ábrázolások és reprodukciók; papírtörölközők; illusztrált jegyzettömbök;

levélpapírok. emlékeztető jegyzettömbök; jegyzetelőkártyák; jegyzettömbök; papírzacskók és papírszatyrok;

ajándékkártyák és -cédulák; tábla papírok; partizacskók és -dekorációk; tortadekorációk, tortadíszek, szalvéták,

asztali térítők és kendők; díszdobozok partikra, édességes zacskók és díszítések; képeskönyvek és képeslapok;

nyomtatott papírjelzők; könyvkötőanyagok; fényképek; írószerek; ragasztószalagok írószerekhez vagy háztartási

célokra; művészeti eszközök, úgymint ecsetek, művészeti anyagok és papírok, művészceruzák és tollak,

művészeti és kézműves agyag készletek, festőkészletek, kréták, színes ceruzák és tollak, folyékony ragasztók

írószerekhez vagy háztartási célokra, rajztáblák, rajzlapok, ceruzák, vonalzók és táblák, festőállványok, jelölő- és

filctollak, szövegkiemelő jelölők és tollak, agyagformázó tollak, festősablonok, rávasalható előnyomatok,

vázlatfüzetek és blokkok; könyvek; foglalkoztató, kirakó, fantázia és szójáték könyvek; gyerekkönyvek;

címjegyzékes és kifestő könyvek, képregények és képeskönyvek; noteszek; naplók; folyóiratok; magazinok;

poszterek; naptárak; vendégkönyvek, emlékkönyvek, matricás albumok, jegyzetfüzetek, fotóalbumok; tolltartók;

díszes ceruzaborítások; iskolaszer készletek; iratrendezők és dossziék; irodaszerek, úgymint tűzőgépek,

tűzőkapocs eltávolítására szolgáló eszközök; rajztáblák íráshoz; sablonok; kézi bélyegzők és bélyegzőpárnák;

 tapadó ragasztók írószerekhez és háztartási célokra; jegyzettömbök; uzsonnatáskák papírból.

 18    Zacskók, többcélú zsákok, sportzsákok, atlétikai zsákok, túrazsákok, strandszatyrok, övre húzható táskák,

aktatáskák, iskolatáskák, tornazsákok, diplomatatáskák, neszesszerek, válltáskák, sportszatyrok, kézitáskák,

utazószatyrok, pelenkázótáskák; utazótáskák; bőröndök; bőröndjelzők; öltönytartók; hátizsákok; aktatáskák;

övtáskák; tárcák; névjegykártya tokok; pénztárcák; aprópénz tartók; levéltárcák; irattárcák; esernyők; bőr- és

bőrutánzatú termékek, úgymint névjegykártya tartók, pénztárcák, aprópénz tárcák, övtáskák, bőröndök,

 bőröndjelzők, kulcstartók, aktatáskák, sporttáskák, hátizsákok és biciklistáskák.

 21    Elektromos berendezések, gépek és alkatrészei; elemes fogkefék; poharak; sörnyitók; üvegtálak;

tortaformák; süteményformák; aprósütemény tartó doboz; kristály, kerámia, üveg és porcelán figurák; kristály,

kerámia, üveg és porcelán szobrok; kosárformák; csészék és csészealjak; fogápoló készletek, fogkefék és

fogselymek; étkészletek, edények, szívószálak; hajkefék, fésűk; jégkockaformák; italtermoszok; éthordók;

állatszőr kefék; állat etető- és itató edények; malacperselyek; műanyag alátétek; műanyag szívószálas palackok;

műanyag vizespalackok; tányérok; só- és borsszórók; tálcák; szappanadagolók; szappantartók; figurás tetejű

palackok; teás kannák nem nemesfémből; hőtartó étel- és italtárolók; fogkefetartók; fogkefék; papírszemét

 kosarak.

 24    Ágyneműk, törölközők, arctörölközők, ágyfodrok; ágytakarók; lepedők, kéztörlők; párnahuzatok; takarók;

gyerektakarók; paplanok; függönyök; steppelt takarók; kapucnis törölközők; háztartási textíliák; textilszalvéták;

 textil tányéralátétek; textil abroszok; hurkolt takarók; textil díszzászlók; textil zászlók.

 25    Ruhaneműk; ingek, pólók, blúzok, topok, szoknyák, nadrágok, farmernadrágok és pantallók; sortnadrágok,

rövid női sport szoknyák, overallok, dzsömperek, romperek, ruhák, kardigánok, dzsekik, blézerek és kabátok;

kapucnis és nem kapucnis pamut pulóverek, melegítő fölsők és melegítő alsók, jogging ruhák és poncsók; sálak,

stólák, kendők, zoknik, harisnyanadrágok, bodyk, harisnyák, leggingek, lábszárvédők és kötött papucsok;

nyakkendők, csokornyakkendők, díszzsebkendők, nadrágtartók, övek és alsóingek; alsónadrágok és aláöltözetek;

síruhák, sínadrágok, fülvédők, egyujjas kesztyűk és kesztyűk; textil előkék, műanyag előkék és gyerekruhák;

halloween álarcok, jelmezek és egyéb kellékek; hálóruhák; szabadidőruhák; fürdőruhák; esőkabátok; lábbelik;
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 fejfedők.

 28    Játékok és játékszerek, úgymint akciójátékok; akció jellegű játékok; aerodinamikus korongok elkapós

játékokhoz; gumimatrac szabadidős használatra; játék légpuskák; játékgépek; szórakoztató termékek, úgymint

felfújható labdák; fürdőjátékok; strandlabdák; gyerekbiciklik nem közlekedésre; színes szélforgók; dobókockák;

tojásfestő készletek; elektromos akciójátékok; elektromos játékjárművek; elektronikusan működő játékmotorok;

felszerelések akció típusú játékokhoz; úszógumik fürdéshez és úszáshoz; felfújható játékfigurák; felfújható

gumibelsők vizes játékokhoz; felfújható fürdőmedencék; felfújható játékok; felfújható dekoratívjátékok; nem

elektromos játékjárművek; papír álarcok; papír partikellékek; papír zászlócskák; partikalapok; játéklabdák;

játékfigurák; plüssbabák; homokozójátékok; békalábak; úszópapucsok; frizbik; játékmaszkok; játékműkörmök;

játékdobozok; cukorkatartó játékdobozok; építőkockák; építőkocka készletek; játékálarcok; játékok, úgymint

dobó és elkapó játékok; játékok, úgymint öltöztető játék kiegészítők; műanyag játékfigurák; úszómellények

szabadidő-tevékenységhez; akciófigurák és azok kellékei; akciófigura készletek; elemmel működő játékok;

játékpisztolyok; játékautómodellek; játékrepülőgépek és helikopterek; elemmel működő távirányítós

játékjárművek, úgymint autók, vonatok, repülőgépek, hajók, helikopterek, motorbiciklik és gumicsónakok; repülő

korongok; modellvasút készletek; labdák játékokhoz; két- és háromdimenziós játékfigurákat készítő

modellkészletek; játéknyomdák; sportszerek, úgymint gördeszkák, görkorcsolyák, céltáblák és céllövő állások

sportolási célokra, sportoláshoz használatos labdák, felfújható boxzsákok, gördeszkához használatos

könyökvédők és térdvédők, bowling zsákok, bowling labdatartók, bowling kesztyűk, minden típusú könyök

védők atletizáláshoz; sárkányok, jojók, hógömbök; játékgépek és nyerőautomaták; távirányító elektronikus

játékokhoz; úszógumik szabadidő tevékenységhez; játékfigura készletek; léggömbök; építőelemek; játékkártyák;

táblás és kártyás társasjátékok; memóriajátékok; ügyességi játékok; társasjátékok; partijátékok; logikai játékok;

fejlesztő játékok gyerekeknek; jelmezek; kézi stresszoldó labdák; puzzle-ok; játék üveggolyók; játéksátrak;

rajzkészletek; zenélő játékok; plüssjátékok; tologatós játékok; homokozójátékok; sípoló gumijátékok; kitömött

játékfigurák; beszélő játékok; vízi játékok; játékfigurák; felhúzható játékok; báb figurák; beleülhető és ráülhető

játékjárművek; perselyek; buborékfújó készletek; tojásfestő készletek; pinaták, szabadtéri partikellékek és

papírtrombiták; bólogató fejű babák; babák és tartozékaik; játékbaba készletek; játékbaba ruhák; babaházak;

ruhák kitömött- és plüssfigurákhoz; játékkozmetikumok; állatfigurák; karácsonyfadíszek és dekorációk, kivéve

 édességek és világítóeszközök; hógömbök; tojásdekoráló készletek; vidámparki játékok.

 29    Almaszósz; csomagolt kerti saláták; vaj; konzervbab hússal és hús nélkül; konzerv- és üveges gyümölcsök;

konzerv olajbogyó; leveskonzervek; konzervzöldségek; sajtok; sajtos kekszek; csirkefalatok; tubusos- és konzerv

sűrített tejek; étolajok; túró; krémsajt; aszalt gyümölcsök; mártogatós szószok, kivéve csípős szószok; szárazbab;

szárított gyümölcsök; tojások; kókuszreszelék; hasábburgonyák; sajtos mélyhűtött falatkák; csirkehúst tartalmazó

mélyhűtött falatkák; jalapeno paprikát tartalmazó mélyhűtött falatkák; húsos mélyhűtött falatkák; tenger

gyümölcseit tartalmazó mélyhűtött falatkák; zöldségeket tartalmazó mélyhűtött falatkák; mélyhűtött előételek

halból; mélyhűtött előételek húsból; mélyhűtött előételek baromfiból; mélyhűtött előételek zöldségekből;

mélyhűtött hasábburgonyák; mélyhűtött gyümölcsök; mélyhűtött zöldségek; gyümölcskrémmel töltött tészták és

sütemények; gyümölcssnack; gyümölcskompótok; fele-fele arányú tej és tejszín keverék; krumplipüré por;

zselék; szárított húsok; margarinok; nem élő hal, baromfi- és vadhús; tejek és tejtermékek kivéve fagylaltok,

jégkrémek, fagyasztott joghurtok; tejet nem tartalmazó kinyomható habok; húst és sajtot tartalmazó csomagolt

készételek; mogyoróvaj; savanyított uborka; burgonya alapú snack; burgonyasaláta; előre elkészített és hámozott

burgonyák; felvágottak; hámozott, ízesített pörkölt mogyoró; kolbászok; nem élő tengeri állatok; tejet nem

tartalmazó ízesítő krémek és porok; hámozott gyümölcsöt, hámozott mogyorót és/vagy mazsolát tartalmazó

 snackek; leves keverékek; tejföl; növényi olajok; tejszínhabok.

 30    Pirított kenyérkarikák; péksütemények, pékáruk; pogácsák; cukrozott kalácsok, édes péksütemények és

teasütemények; felfújható rágógumik; édes tortadíszek; vegyes teasütemények; torták; édességek; müzliszeletek;

gabona alapú kekszek; gabona alapú energiaszeletek; sajtos szendvicsek; rágógumik; csokoládék; csokiszeletek;

csokis cukorkák; csokoládé desszertek; kakaókeverékek; kávék; fagylalt tölcsérek; édes chipsek sütéshez;

kekszek; gabona alapú chipsek; vattacukor; sós kekszek; mini torták; édességkeverékek brownie-hoz,
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süteményekhez és tortákhoz; pudingok; fánkok; ehető tortadíszek, édesség díszítések; színes és édes zselatinok;

bundáskenyér; fagyasztott édességek; fagyasztott joghurt; müzli; müzli alapú édességek; hamburger szendvicsek;

forró csokoládék; jégkrémek; pálcás jégkrémek; jeges italok; jégkrém szendvicsek; jeges tej; ketchup;

medvecukor; sajtos makaróni; pehelycukor; pudingporok; muffinok; zabpelyhek; palacsinták; tészták;

édestészták; piták; pizzák; pattogatott kukorica; puffasztott kukorica; liszt; tésztát és rizst tartalmazó készételek;

tészta-, rizs- és kenyér alapú készételek; sós pereckék; sós rudacskák; kukoricapelyhek; önmagában fogyasztható

ízesített kukoricapelyhek; saláta dresszingek; szendvicsek; ételízesítő szószok; sörbetek; édes sütemények;

 fűszerek; ízesítő szirupok; karamell; teák; pirított sütemények; tortillák; ostyák.

 32    Energiaitalok; ízesített és nem ízesített palackozott vizek; gyümölcslevek; gyümölcsízű italok; gyümölcslé

sűrítmények; alkoholmentes italok, üdítőitalok; ásványvizek és szénsavas vizek; ízesítők szénsavas italok

 készítéséhez; Selters-vizek; gyümölcsturmixok; szódavizek; habzó vizek; sportitalok; szörpök; zöldséglevek.

 41    Szórakoztatás, úgymint online videojátékok, számítógépes játékok és online elektronikus játékok

szolgáltatása; alkalmi hozzáférés nyújtása nem letölthető videojátékokhoz, számítógépes játékokhoz, interaktív-

és elektronikus játékokhoz; igény szerinti ideiglenes hozzáférés (on-demand) szolgáltatás nem letölthető

videojátékokhoz és számítógépes játékokhoz; műsoron lévő televíziós sorozatokkal, úgymint filmdrámákkal,

akciófilmekkel, kalandfilmekkel, romantikus filmekkel, vígjátékokkal, dokumentumfilmekkel, sci-fikkel, horror-

és animációs filmekkel kapcsolatos szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató programok, úgymint

televízióprogramok készítése; szórakoztató szolgáltatások, főleg mozgóképek, videók, úgymint drámák,

akciófilmek, romantikus filmek, vígjátékok, dokumentum filmek, sci-fik, horror- és animációs filmek gyártása és

forgalmazása; szórakoztató tevékenység információk, hírek és kommentárok területén szórakoztatásra;

szórakoztató tevékenység információk, hírek és kommentárok területén szabadidős tevékenységre; szórakoztató

tevékenység multimédiás szórakoztató tartalom fejlesztésére és előállítására; weboldal készítése nem letölthető

videók és képek számára drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok, dokumentumfilmek,

sci-fik, horror- és animációs filmek vonatkozásában, globális komputer hálózaton, vezeték nélküli

kommunikációs eszközökön és hordozható eszközökön keresztül; szórakoztató tevékenység egyéb audiovizuális

televíziós programok, mint drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok,

dokumentumfilmek, sci-fik, horror és animációs filmek fejlesztésére, előállítására és forgalmazására; elektronikus

kiadói szolgáltatások, úgymint szövegek és grafikai munkák kiadása online szórakoztatásra, mint sci-fik és

animációk, szövegkönyvek, kéziratok, képregény újságok, kezelési útmutatók, fotók, kommentárok és riportok

vonatkozásában; filmelőzetesek és klipek multimédiás kiadványai; élő show műsorok prezentációi; fan-klubok;

vidámparkok; tematikus szórakoztató parkok; oktató és szórakoztató szolgáltatások, úgymint szervezési, gyártási

és lebonyolítási szerződések a film, a televízió, a szerencsejáték, a technika, az animáció és a tömegkultúra

 területén szórakoztatás céljára.

 ( 210 ) M 18 00383

 ( 220 ) 2018.02.07.

 ( 731 )  Nebuló XXI Alapítvány az Örömteli Tanulásért, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bodnár Ágnes ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Társasjátékok Ünnepe

 ( 511 )   28    Társas-, logikai-, kártya- és készségfejlesztő játékok, könyvek és puzzlek.

 41    Szórakoztató rendezvények szervezése, nyereményjátékok működtetése, szabadidős tevékenységekkel

 kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatási szolgáltatások, versenyek szervezése.

 ( 210 ) M 18 01482

 ( 220 ) 2018.05.14.

 ( 731 )  Herczeg Andrea, Dombrád (HU)

 Köves Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; grafikai reprodukciók; hírlevelek; jegyek; kártyák; katalógusok; képek; kézikönyvek;

(útmutatók); könyvecskék; brosúrák; könyvek; magazinok; revük (időszaki lapok); naptárak; noteszok;

nyomtatványok; öntapadós címkék; matricák (papíripari) öntapadós textil; (írószer és papíráru); öntapadós

 textilszalag; (papíráruk); plakátok; falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; szórólapok; újságok.

 35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

állásközvetítő irodák részére ár-összehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában; kiskereskedelmi célokból áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standök

bérbeadása; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); célzott marketing

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása (reklámtáblák); honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti menedzsment; import-export

ügynökségek számára 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 részére,

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása (irodai

funkciók); közönségszolgálati szolgáltatások; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szoftverkiadás keretében marketingszolgáltatások; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing

szolgáltatások, (üzleti segítségnyújtás); Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok készítése; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek; hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás; hirdetés; számlázás; szövegszerkesztés;

szponzorok felkutatása; tele-marketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták

terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletmenedzsment előadóművészek részére; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvezetési konzultáció; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; vásárlási megrendelések ügyintézése;

rendezvények, kiállítások, vásárok és kereskedelmi bemutatók szervezése; kereskedelmi, promóciós és reklám

célokra; az összes fent említett szolgáltatásra vonatkozó információk rendelkezésre bocsátása és terjesztése;

beleértve a kiállításokra, bemutatókra vonatkozó anyagokat üzleti célokra; információszolgáltatás; terjesztés;

kiállítás és kiállítási szolgáltatások; kiállítások rendezése és lebonyolítása üzleti, kereskedelmi vagy reklám

célokra; üzleti nagykereskedelmi kiállítások szervezése; kiállítás szervezés; promóció és menedzsment; zenei és

kereskedelmi kiállítások promóciója és irányítása; mindez kiállításokon; show menedzsment; számlavezetés;

projektmenedzsment, minden kiállításhoz kapcsolódóan; hirdetési, promóciós szolgáltatások; hirdetések

elhelyezése; közvetlen reklámszolgáltatások; kimenő tele-marketing kampányok; marketing; jegyértékesítés;

 mindezek a kiállításokkal kapcsolatosan.
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 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, (képzés); coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások

(egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fényképészet; fitnesz órák vezetése; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; jegyirodai

szolgáltatások; (szórakoztatás), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és

lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások, (bemutatók, kiállítások); művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

elektronikus publikációk, amelyek nem letölthetők online; nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése,

(szórakoztatás); rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése, show-műsorok szervezése, (impresszáriók szolgáltatásai); sportlétesítmények

üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások, (fitnesz edzés); szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás;

televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások nem hirdetési célokra; versenyek szervezése (oktatás vagy

szórakoztatás); videó rögzítés; zenei produkciók; szakvásárok szervezése; egészségtudatos rendezvények,

 előadások, főzőbemutatók szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 01757

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 541 ) DATWAY

 ( 511 )   41    Táncos rendezvény szervezése.

 ( 210 ) M 18 01764

 ( 220 ) 2018.06.11.

 ( 731 )  Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)

 ( 541 ) magyarock

 ( 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).

  15    Hangszerek (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).

  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).

 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).
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 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 02032

 ( 220 ) 2018.07.04.

 ( 731 )  Magyar Vitorlás Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KÉKSZALAG

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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).

 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).

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); műsorszórás,

műsorközvetítés; internetes közvetítés; sportversenyek nyilvánossághoz közvetítése interneten, televízión vagy

 más kommunikációs csatornán.

 ( 210 ) M 18 02033

 ( 220 ) 2018.07.04.

 ( 731 )  Magyar Vitorlás Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (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 02160

 ( 220 ) 2018.07.17.

 ( 731 )  Bacardi & Company Limited., Vaduz (LI)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ANGEL'S ENVY

 ( 511 )   33    Észak-amerikai whiskey; észak-amerikai whiskey-alapú vagy azzal ízesített alkoholos italok.

 ( 210 ) M 18 02170

 ( 220 ) 2018.07.19.

 ( 731 )  Bada Zoltán, Érd (HU)

 ( 740 )  Farkas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szépségversenyek szervezése, lebonyolítása, fotóriportok készítése, videorögzítés.

 ( 210 ) M 18 02271

 ( 220 ) 2018.07.27.

 ( 731 )  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Karlsruhe (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálék-kiegészítők; gyógyszerészeti készítmények; állatgyógyászati készítmények; egészségügyi

készítmények gyógyászati használatra; diétás készítmények gyógyászati használatra; csecsemőknek szánt

élelmiszer; tapaszok; fogászati kötőanyagok; fogászati töltőanyagok; fertőtlenítőszerek; káros állatok

megsemmisítésére szolgáló készítmények; fungicidek, herbícidek; karcsúsító orvosi készítmények; gyógyászati

segédanyagok; gyógyászati alkohol; alkohol gyógyszerészeti célokra; érzéstelenítők; antibiotikumok;

parazitaellenes készítmények; fertőtlenítők; antiszeptikus pamut; étvágycsökkentők gyógyászati használatra;

karkötők orvosi használatra; emberi célú gyógyszerek; állatgyógyászati célú gyógyszerek; fogászati használatra

szánt gyógyszerek; aszeptikus pamut; égető ceruzák; szemészeti készítmények [gyógyászati célokra]; fürdősók

gyógyászati használatra; fürdő készítmények gyógyászati használatra; terápiás készítmények fürdőhöz;

baktériumkészítmények orvosi vagy állatorvosi használatra; bakteriológiai készítmények orvosi vagy állatorvosi

használatra; balzsamok gyógyászati használatra; balzsam készítmények gyógyászati használatra; gyapot orvosi

használatra; nyugtatók; biológiai készítmények orvosi célokra; állatgyógyászati célú biológiai készítmények;

nedvtisztító készítmények; vérzéscsillapító ceruza; gyógyszeres cukorka; vegyi gyógyszerészeti készítmények;

vegyi fogamzásgátlók; vegyi készítmények a terhesség diagnózisához; vegyi készítmények gyógyászati

használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; állatgyógyászati vegyi készítmények; egészségügyi

törülközők; dezodorok ruházati cikkekhez és textíliákhoz; dezodorok, nem emberi vagy állati felhasználásra;

fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; mosószerek gyógyászati használatra; diétás anyagok orvosi használatra;

diétás italok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek orvosi célokra; gyógyszerek gyógyászati használatra;
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albuminos készítmények gyógyászati használatra; enzimek orvosi célokra; enzimek állatorvosi célokra;

enzimkészítmények gyógyászati használatra; glükóz orvosi célokra; gumi gyógyászati használatra; övék

egészségügyi betétekhez [törölközők]; vérzéscsillapító ceruza; ragasztók fogsorokhoz; ragasztó bevonatok;

gyógynövénytea; lábizmok kezelésére szolgáló gyógyszerek; gyógyszer izomremegés csillapítására; hormonok

gyógyászati használatra; inkontinencia kezelésére szolgáló nadrág; rovarriasztók; ír moha orvosi célokra;

kapszulák gyógyszerekhez; rágógumi gyógyászati használatra; csíraölő szerek; összehúzó készítmények;

fejfájás-csillapító ceruza; kontaktlencsék és kiegészítők kontaktlencsékhez; oldószerek ragasztások

eltávolításához; gyógyhatású gyógyszerkészítmények; frissítőszerek nem emberi vagy állati felhasználásra;

levegőszagtalanító készítmények; légtisztító készítmények; malátázott tej italok gyógyászati használatra; mandula

tej gyógyászati célokra; gyógyitalok; gyógyászati infúziók; gyógyászati szőrtelenítő készítmények; gyógytea;

gyógynövények; tengeri víz gyógyfürdőhöz; fejőzsír; menstruációs bugyi; menstruációs tamponok; mentol;

cikkek fejfájás csillapítására; ásványi étrend-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz sók;

égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; készítmények fogzás

megkönnyítésére; egészségügyi betét; egészségügyi nadrágok; fürdőpakolások; gyógyiszap; fogszigetelő

készítmények; molyirtó papír; szájvizek gyógyászati használatra; táplálék-kiegészítők orvosi célokra; gyógyászati

olajok; parazitaellenes készítmények; parazitaölő szerek; pasztillák gyógyászati használatra; menta

gyógyszerészeti célokra; bütyök tömlők; gyógyászati célú bevonóanyagok; gyógyszerészeti készítmények;

gyógyszerkészítmények korpásodás kezelésére; bőrápolásra szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; fenol gyógyászati célokra; gyógyszerészeti tabletták;

spóraellenes készítmények; emberi nyomelemekből előállított készítmények; sterilizáló készítmények; füstölő

botok; füstölőkészítmények gyógyászati használatra; kontaktlencse-tisztító készítmények; hordozható, feltöltött

hordtáskák; illatos sók; ricinusolaj gyógyászati használatra; gyógyhatású kenőcsök; fűtött kenőcsök orvosi

használatra; ammónium-kloridot tartalmazó cukorkák; sók gyógyászati használatra; sók ásványvízfürdőhöz;

oxigénfürdő; altatószerek; fogyókúra tea orvosi célokra; szirupok gyógyszerészeti célokra; nadrágos bélés

(szaniter); napégés kenőcsök; napraforgó készítmények gyógyászati használatra; szoptató párnák; tesztcsíkok

gyógyászati használatra; termálvíz; tinktúrák gyógyászati használatra; glükóz orvosi célokra; gyógyszeres

krémekkel impregnált szövetek; hüvelymosó készítmények; vazelin gyógyászati célokra; feltöltött

elsősegély-dobozok; orvosi kötszerek; fáslik kötözéshez; emésztőrendszeri gyógyászati készítmények;

vitaminkészítmények; szemölcsök kezelésére szolgáló szerek; vatta egészségügyi célokra; pelenkák

inkontinenciától szenvedőknek; gyógyszerészeti krémmel impregnáltak nedves törlőkendők; gyógyhatású

kócsagkrém; hűtő spray gyógyászati használatra; kazein étrend-kiegészítők; csecsemőtápszer; élelmiszer

csecsemőknek; diétás anyagok csecsemőknek; diétás italok csecsemőknek orvosi célokra; italok csecsemőknek;

tejporok [csecsemőknek szánt élelmiszerek]; laktál liszt csecsemőknek; diétás készítmények gyermekeknek;

csecsemők számára készült diétás élelmiszerek; por csecsemők részére tejből; egészséges táplálékkiegészítők

 különleges táplálkozási igényűek számára; táplálék-kiegészítők csecsemőknek.

 29    Hús; hal; szárnyas; szárnyasok; vadhúsok; húskivonatok; tartósított, szárított és főtt gyümölcsök és

zöldségek; zselé; lekvárok; kompótok; tojás; tej; tejtermékek; étolajok; ehető zsírok; diétás élelmiszerek, nem

orvosi használatra fehérjékkel, zsírokkal, zsírsavakkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal vagy nyomelemekkel

kiegészítve, önmagukban vagy kombinációban; hínár-kivonatok élelmiszerekhez; alginátok kulináris célokra;

almás püré; húsleves; bouillon koncentrátumok; zsírtartalmú keverékek kenyérszeletekhez; vaj; vajkrém;

időpontokban; aludttej; tojássárgája; porított tojás; kulináris célokra szánt albumin; tojásfehérje; mogyoróvaj;

földimogyoró, elkészítve; halból készült élelmiszerek; húsleves-kockák; szeletelt gyümölcsök; gyümölcs chipsek;

gyümölcskocsonya; gyümölcspép; gyümölcssaláta; gyümölcs alapú snack ételek; főtt gyümölcsök; zselék

élelmiszerkénti felhasználásra; zselatin; főtt zöldségfélék; szárított zöldségek; tartósított zöldségfélék; zöldség,

konzervált (konzervdobozban); pirított tengeri algák; gyömbér lekvár; joghurt; tejporok kávéhoz; kompotok;

sűrített tej; lekvárok; kakaóvaj; kristályosított gyümölcsök; burgonyaszirom; sajt; kefir [tejital]; humusz

(csicseriborsó paszta); kókuszos vaj; kókuszzsír; kókuszdió, szárított; kókuszolaj; gyümölcskonzervek; kimcshi

(erjesztett növényi étel); májpástétom; kukoricaolaj; feldolgozatlan mandula; margarin; lekvár; dominánsan tejből
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álló tejitalok; savó; diófélék, elkészítve; gyümölcsök, konzervek, konzervkészítmények; gyümölcssaláta; étolajok;

olívabogyó, tartósítva; olívaolaj élelmiszerekhez; pálmamag-olaj élelmiszerekhez; pálmaolaj élelmiszerekhez;

zöldséglevek főzéshez; pollen, élelmiszerként előkészítve; áfonyamártás (kompót); fehérjék

élelmiszer-adalékként történő felhasználásra; fehér sajt; káposztaolaj élelmiszerekhez; mazsolák; tejszín

[tejtermékek]; sonka; tejszín; tejszínhab; szezámolaj; tahini [szezámmag paszta]; tartósított szójabab

élelmiszerekhez; szójatej [tejpótló]; napraforgóolaj élelmiszerekhez; napraforgómag, elkészítve; szalonna;

élelmiszer-zselatin; levesek; levesek készítésére szolgáló készítmények; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott

zöldségek; tofu; paradicsom püré; paradicsomlé főzéshez; kolbász; kolbász tésztában; felvágottak; preparátumok

húsleves előállításához; hagyma, tartósítva; kristályosított gyümölcsök; kalóriatartalmú gyümölcsszeletek;

halételek; elsősorban tengeri eredetű előcsomagolt vacsora; főleg főtt halból álló ételek; kész főzött ételek,

amelyek elsősorban csirkehúsból állnak; chili con carne; instant levesek; főleg szárnyasokból álló készételek;

kész ételek, amelyek elsősorban csirkét tartalmaznak; elkészített ételek, amelyek elsősorban tojást tartalmaznak;

főleg húsból álló ételek; elkészített ételek, amelyek lényegében tengeri eredetűek; főleg hústermékekből álló

ételek; főleg zöldségből készült ételek; főleg halból álló ételek; elsősorban kecskéből álló ételek; húsból

előkészített ételek [hústermék]; teljesen vagy lényegében baromfihúsból készült kész főzött ételek; teljesen vagy

majdnem teljes egészében kész ételek; kész teljesen vagy lényegében húsból készült főtt ételek; főtt étel, amely

elsősorban fermentált zöldségből, sertéshúsból és tofuból (kimcshi-csige) áll; szerves dió és mag-alapú

snackbárok; ehető dió; földimogyoró; pörkölt dió; sózott dió; héjas dió; szárított dió; ízesített dió; anyaalapú

kenhető; dióalapú élelmiszerszeletek; gyümölcs- és diófélék keveréke; dió alapú snackek; fűszerezett dió;

fűszeres dió; kókuszdió (szárított); snackkeverékek, amelyek dehidratált gyümölcsből és feldolgozott diófélékből

állnak; feldolgozott gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből készült snack-keverékek; gyümölcs- és dióalapú

snackbárok; dióalapú snack ételek; feldolgozott diófélék; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek

 (beleértve dióféléket és hüvelyeseket is); diófélék, elkészítve.

 30    Kávé; tea; kakaó; cukor; rizs; tápióka; szágó; mesterséges kávé; kávé alapú italok; csokoládéalapú italok;

tea alapú italok; gyógynövény infúziók, nem gyógyszerek; liszt; gabonakészítmények, kenyér; sütemények;

cukrászati termékek; csokoládé; fűszerek; ehető zsírok; müzli; müzli és gabonatörmelékek; gabonaalapú snack

étel; kalória-csökkentett gabona- és csokoládé; kétszersült; rizs alapú snack étel; méz, melasz; rizs pudingok;

diétás élelmiszerek, nem gyógyászati célokra, szénhidrát- és rostalapon, vitaminokkal, ásványi anyagokkal,

nyomelemekkel, önmagukban vagy kombinációban, amelyek ebbe az osztályba tartoznak; cukorka; édességek

[cukorkák]; rágógumi, nem orvosi célokra; hínár [fűszer]; ánizsmag; aromaanyagok (aromák), az illóolaj

kivételével, italok; aromaanyagok (aromák), az illóolajok kivételével; búzaliszt; aromaanyagok (aromák), illóolaj

kivételével, süteményekhez; sütőpor; sörecet; sűrítőszerek élelmiszerek főzéséhez; kötőanyagok fagylalthoz

[étkezési fagylaltok]; szivacsos tészta; bébiétel; zsemle; kovásztalan kenyér; szendvicsek; petit-beurre keksz;

sajtburgerek [szendvicsek]; csatnik [fűszeres ízesítők]; kuszkusz [búzadara]; curry [fűszer]; tejsodó; desszertek,

lényegében lisztes ételek; jégkrém; jeges tea; földimogyorós édességek; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az

éteres esszenciákat és illóolajokat; ecet; cérnametélt [tészta]; előfőzött tésztafélék; háztartási célokra szolgáló

húspuhító; fondánsok [édességek]; gyümölcs coulis (mártások); méhpempő, nem élelmiszer célra;

gyümölcskocsonyák [cukrászsütemények]; puliszka; hántolt árpa; árpagyöngy; árpa-ételek; zúzott árpa; tea alapú

italok; chipsek [gabonatermékek]; gabonaalapú snack ételek; fűszerek; szegfűszeg [fűszer]; glükóz kulináris

célokra; glutén adalékok kulináris célokra; búzadara; őrlemény emberi táplálékokhoz; zúzott zab; zabpehely;

chips; hántolt zab; hamburgerek [szendvicsek]; élesztő tabletta formájában, nem gyógyászati célokra; gyömbér

[fűszer]; fagyasztott joghurt [cukrászsütemények]; mesterséges kávé; növényi készítmények, mint kávépótlók;

kávéízesítők [aromák]; kakaókeverékek, kakaóbabok, kakaópor, kakaócukorka; kakaóalapú italok; cukorka

élelmiszerekhez; karamellák [cukorkák]; burgonya liszt élelmiszerekhez; sütemények; ketchup [szósz];

aprósütemények; főzősó; cukrászkészítmények; kekszek; sütemények; konzervált kerti gyógynövények

[fűszerek]; süteménypor; tortatészta; cukorkadíszek süteményekhez; frissítő jég; kurkuma élelmiszerekhez;

édesgyökér [cukrászsütemények]; édesgyökér-pálcikák [édességek]; mézeskalács; kukorica, őrölt; kukorica,

pörkölt; kukoricapehely; puliszka; kukoricaliszt; kukoricadara; makaróni; makaronok [tészta]; malátacukor;
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emberi fogyasztásra szánt maláta; maláta keksz; malátakivonat élelmiszerekhez; malátacukor; mandula-édesség;

marcipán; mandula paszta; majonéz; tengeri víz főzéshez; liszt élelmiszerekhez; lisztes ételek; melasz

élelmiszerekhez; kávéitalok tejjel; kakaóitalok tejjel; csokoládéitalok tejjel; feldolgozott gabonafélék;

szerecsendió; müzli; zab alapú élelmiszer; vegyesfűszer; tészta (tészta); zsemlemorzsa; piték; kérges pástétomok

(pátés en croúte); cukrászsütemények; pesto [szósz]; mignonok [sütemények]; palacsinták; bors; mézeskalács;

menta édességekhez; borsmenta-édességek; pita [zsebkenyér]; paprika [fűszerek]; pizzák; pattogatott kukorica;

propolisz [méhviasz] emberi fogyasztásra; pudingok; pattogatott kukorica; lepények; ravioli; rizstorták; rizs alapú

snack étel; élvezeti fűszerek; jég, természetes vagy mesterséges; pörkölt kávé; sáfrány [fűszerezés]; tejszínhab

merevítő készítmények; saláta öntetek; só; szendvicsek; szószok [ízesítők]; kovász; fekete kömény; zeller só;

zsömlék; mustár; mustárliszt; szójabab paszta [fűszer]; szója liszt; szója szósz; gyümölcsfagylaltok [szorbetek];

szószok [ízesítők]; spagetti; fagylaltporok; szódabikarbóna (szódabikarbónát főzéshez); keményítő

élelmiszerekhez; csillag ánizs; szusi; természetes édesítőszerek; tabuié; taco; tápióka liszt élelmiszerekhez;

fermentek pasztákhoz; tészta; paradicsom szósz; sütemények; tortilla; glükóz kulináris célokra; vanília [ízesítés];

vanillin [vanília helyettesítő]; gofri; tartárkrém főzéshez; csomagolt ételek [szendvicsek]; kolbászkötő anyagok;

fűszerek; aromás készítmények élelmiszerekhez; cikória [kávéspótló]; fahéj (fűszer); pralinék; édességek

karácsonyfák díszítésére; csokoládéval bevont vagy cukrozott gyümölcsök; rizs alapú ételek; főleg rizsből álló

ételek; főleg tésztafélékből álló ételek; keverékek mártások készítéséhez; instant tészta; kész sütőipari keverékek;

tésztaféléket tartalmazó elkészített ételek; rizs alapú elkészített ételek; elkészített ételek, amelyek [főleg] rizst

tartalmaznak; elkészített ételek pizzaformában; száraz és folyékony, főleg rizst tartalmazó ételek; elkészített

ételek, amelyek [főleg] tésztát tartalmaznak; száraz és folyékony tésztafélék, főleg tészta; csokoládéból és

diófélékből készült szendvicskrém; karamell bevonatú pattogatott kukorica kandírozott csonthéja gyümölccsel;

csokoládéval bevont dió; zsírok, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó snack szeletek

[édességek]; reggeli müzliszeletek; gabona alapú élelmiszerek; búzán alapuló snack szeletek; csokoládé bevonatú

rudak; gabona termékek szelet formában; müzliből készült snackek; müzli; gabonarudak és energiaszeletek;

 főként gabonafélékből álló müzlik.

 31    Magok; mezőgazdasági termékek; kertészeti termékek; erdészeti termékek; élő állatok; friss gyümölcsök;

friss zöldségek; magok; természetes növények; természetes virágok; állati eredetű élelmiszerek; maláta;

virághagymák; halászati csali, élő; állateledel; gabonafélék állati fogyasztásra; étkezés állatok számára; állati

eredetű élelmiszerek; szalma [takarmány]; szemek [gabonafélék]; széna; ehető kutyakeksz; állati

takarmányerősítő; természetes virágok koszorúi; állati hízó készítmények; istállói takarmányok állatok számára;

diófélék [gyümölcsök]; állati alom termékek; tőzegalom; virágok, szárítva, díszítésre; takarmány; só

szarvasmarha számára; madáreledel; karácsonyfák; gyökerek élelmiszerekhez; cukornád; friss dió; friss

 gyümölcsök, diófélék, zöldségek és gyógynövények; feldolgozatlan dió; nyers dió; diófélék [gyümölcsök].

 32    Ásványi és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; gyümölcsitalok; gyümölcslevek; italok szirupok;

italgyártási készítmények; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholtartalmú aperitifek; sör; porok pezsgő

italokhoz; ásványvíz előállítására szolgáló készítmények; italgyártási készítmények; szirupok italokhoz; esszencia

italok készítéséhez; izotóniás italok; limonádék; savóitalok; alkoholmentes gyümölcslé italok; alkoholmentes

mézalapú italok; almabor, alkoholmentes; sörtörköly; pasztillák pezsgő italokhoz; alkoholmentes koktélok;

energiaitalok; földimogyoró-tej [alkoholmentes ital]; ásványvíz előállítására szolgáló készítmények; szénsavas

víz előállítására szolgáló készítmények; nem alkoholos gyümölcsnektárok; zöldséglevek [italok]; komlókivonatok

a sörkészítéshez; gyömbérsör; izotóniás italok; kvasz (alkoholmentes ital); szirupok limonádéhoz; litiumhidroxid

víz; maláta; maláta sör; mandula tej [ital]; árpavíz; must; készítmények likőrök készítéséhez; szárcsagyökér

(szaraszaparilla) (alkoholtartalmú ital); szódavíz; szódavíz; szorbetek [italok]; asztali vizek; paradicsomlé [ital];

 szőlőmust, nem erjedt; vizek [italok].

 33    Szeszes italok (a sörök kivételével); gyümölcskivonatok, alkoholos; tejet tartalmazó alkoholos italok;

alkoholos esszenciák; alkoholos kivonatok; gyümölcsöt tartalmazó italok; alkoholos italok,a sör kivételével; előre

elkészített alkoholos italok, kivéve a sör alapú; alacsony alkoholtartalmú borok; aperitifek, emésztők és koktélok

a szeszes italok és a bor alapján; almabor; desztillált italok; gyümölcspárlatok; gyümölcsbor; pezsgők; borsmenta
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likőrök; pezsgő koktélok; szelet, pezsgő; szeszes italok [italok]; emésztést serkentő italok [likőrök és

 szeszesitalok]; bor.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai funkciók; nagykereskedelem, közbenső

kereskedelem, postaköltség-kiskereskedelem, postaköltség-katalógushoz kapcsolódó szolgáltatások, online

kereskedelem és kiskereskedelem, interneten és távértékesítési csatornákon keresztül is gyógyszertárakkal,

kozmetikumokkal és háztartási cikkekkel, szépségápolási készítményekkel, piperetermékekkel, folyadékokkal,

egészségügyi cikkekkel, gyógyszerészeti cikkekkel, állatorvosi cikkekkel, egészségügyi készítményekkel, orvosi

cikkekkel, kéziszerszámokkal, látszerészi árukkal, háztartási elektromos és elektronikus eszközökkel, gépekkel,

szerszámokkal és hardverekkel, építőanyagokkal, barkácsárukkal és kertészeti cikkekkel, hobby és kézműves

termékekkel, elektromos cikkekkel és elektronikai cikkekkel, hang- és adathordozókkal, számítógépes

hardverekkel, számítógépes perifériákkal, otthoni szórakoztató termékekkel, egészségügyi berendezésekkel,

járművek és járművek tartozékaival, tűzijátékokkal, órákkal és ékszerekkel, hangszerekkel, nyomtatványokkal,

írószerekkel, iroda cikkekkel, bőrárukkal és nyergesárukkal, lakberendezési tárgyakkal és lakberendezési

tárgyakkal, bútorokkal, szőnyegekkel, sátrakkal, ruházati cikkekkel, ruhákkal és ruházati kiegészítőkkel, cipőkkel

és textilárukkal, játékokkal, sportszerekkel, élelmiszerekkel és italokkal, mezőgazdasági termékekkel, kertészeti

termékekkel és erdészeti termékekkel, dohánytermékekkel és más stimuláns élelmiszerekkel kapcsolatban;

bónusz programszolgáltatások [értékesítési promóció]; áruk bemutatása; áruk bemutatása kiskereskedelmi

értékesítési kommunikációs médiában; áruk bemutatása értékesítés céljából [mások számára]; távközlési vagy

elektronikus eszközökkel felajánlható és megrendelhető termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési és

értékesítési promóció; gyógyszerészeti, állatorvosi cikkek, egészségügyi készítmények és orvosi cikkek

kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatásai; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kiskereskedelmi és külkereskedelmi szolgáltatások hirdetőtáblákkal; hirdetési tervezési

 szolgáltatások hirdetőtáblákon történő hirdetés céljából.

 ( 210 ) M 18 02288

 ( 220 ) 2018.07.30.

 ( 731 )  AE-Plasztik Zrt., Ajka (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Villamos, vagy egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések; elektromos zárak;

elektronikai alkatrészek, elektronikai műanyag alkatrészek, potenciométerek, kapcsolók, hőkioldó kapcsolók,

 közszükségleti és háztartási készülékekhez.

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, járműülések, kormánykerekek járművekhez,

járműajtók, járműkarosszériák és karosszériaelemek, gépjárműalkatrészek, gépjármű műanyagalkatrészek,

alszerelvények és szerelvények, gépkocsikhoz való bel- és kültéri burkolóelemek, ülésdöntő alkatrészek,

 kartámaszok, ajtónyitás határolók, továbbá gépjármű kormánykapcsolók al- és főszerelvényei.

 20    Kilincsek, kallantyúk, nem fémből; ajtószerelvények, ajtónyitás határolók nem fémből; zárak, lakatok, belső

 kilincsek, kallantyúk járművekhez, nem fémből.

 ( 210 ) M 18 02292

 ( 220 ) 2018.07.30.

 ( 731 )  PURE-FUTURE Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tea, tea alapú italok.
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 ( 210 ) M 18 02301

 ( 220 ) 2018.07.31.

 ( 731 )  Vitalis Kft., Györköny (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, pálinkák.

 ( 210 ) M 18 02421

 ( 220 ) 2018.08.14.

 ( 731 )  Ottó László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; tanítási és oktatási anyagok kultúráról és művészetről.

 35    Támogatók, szponzorok részére reklámfelület biztosítása a médiában; támogatók, szponzorok részére

reklámfelület biztosítása a médiában; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, internetes-televízióban;

 reklámszövegek publikálása videókban; reklámterjesztés; támogatók, szponzorok logóinak reklámozása.

 41    Televíziós adások szerkesztése; kulturális és művészeti televíziós adások szerkesztése; előre szerkesztett

televíziós adás internetes közreadása; internet-TV működtetése; videók internetes közreadása; élő televíziós

előadások bemutatása internetes lehetőségek használatával; audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása,

fényképezés; kulturális és művészeti rendezvények, előadások szervezése, illetve majd azok videó-változatának

megszerkesztése, televíziós adásban való közreadása; képzőművészeti galéria létesítése és működtetése;

képzőművészeti kiállítás-szervezés; kulturális és művészeti riportok készítése művészekkel, gondolkozókkal,

szellemi emberekkel, politikusokkal, kultúrpolitikusokkal, illetve azok médiában való nyilvánossá tétele;

folyóiratok szerkesztése; kulturális és művészeti folyóiratok szerkesztése; kulturális és művészeti folyóiratok

 kiadása; folyóiratok publikálása.

 ( 210 ) M 18 02440

 ( 220 ) 2018.08.17.

 ( 731 )  Primal Játékstúdió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PRIMAL GAME STUDIO

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; szoftverek videojátékokhoz; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli

készülékeken keresztül letölthető számítógépes játékszoftverek; elektronikus játékszoftver

videojáték-konzolokhoz; elektronikus játékszoftverek elektronikus kézi eszközökhöz; elektronikus

játékszoftverek mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; elektronikus

játékszoftverek; számítógépes játék lemezek; interaktív online játékszolgáltatásokat felhasználók állapotának

nyomon követésére és az online játékosoknak a megfelelő többi játékossal - minden feladatszinten - történő

összekötésére szolgáló számítógépes programok; globális kommunikációs hálózaton keresztül játszott

 többszereplős interaktív játékokhoz kapcsolódó számítógépes játékprogramok.

 41    Online játékszolgáltatások; kommunikációs világhálókon keresztül nyújtott játékszolgáltatások;
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szórakoztatási és további oktatási céllal számítógépes hálózaton keresztül nyújtott online játékszolgáltatások;

online játékszolgáltatások nyújtása az interaktív online játékszolgáltatások felhasználóinak nyomon követése és

az online játékosoknak a megfelelő többi játékossal - minden feladatszinten - történő összekötése céljából;

interaktív online játékszolgáltatások felhasználóinak nyomonkövetése és az online játékosoknak a megfelelő

többi játékossal- minden feladatszinten - történő összekötése játékok és versenyek Interneten keresztül történő

szervezése és szolgáltatása; online szórakoztatási szolgáltatások biztosítása viadalok, fantázia sportligák és játék

 show-k formájában; online információk nyújtása a számítógépes játékokkal történő szórakoztatás terén.

 ( 210 ) M 18 02513

 ( 220 ) 2018.08.28.

 ( 731 )  Robert Solar Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Sweet Bronzer

 ( 511 )  11    Álló szoláriumok; barnító berendezések [szoláriumok]; szoláriumok; szoláriumok kozmetikai célokra;

szoláriumok mint barnító berendezések, nem gyógyászati használatra; szoláriumok, nem gyógyászati célra;

 szoláriumlámpák szerelvényeit képező üvegburák.

  35    Szoláriumgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 44    Barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; szolárium felszerelések biztosításával kapcsolatos

 szolgáltatások; szolárium létesítmények biztosítása; szolárium szalonok szolgáltatásai; szolárium szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02570

 ( 220 ) 2018.09.04.

 ( 731 )  T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) T-Ede és T-Ida

 ( 511 ) 1    Fényképészeti termékek gyártására használt vegyi anyagok; vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és

 készítmények, természetes elemek.

 35    Bérszámfejtés; adóbevallás benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; költségelemzés; pénzügyi

auditálás; statisztikák összeállítása; számlakivonatok összeállítása; számlázás; üzleti értékelések; üzleti

könyvvizsgálat; üzleti beszámolók elkészítése; éves beszámolók készítése; könyvelés; könyvviteli és számviteli

szolgáltatások; adótanácsadás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

üzletvezetési konzultáció; telefonos marketing; telefonos rendelésfelvételi szolgáltatások; telefonszolgálat és

üzeneteket kezelő szolgáltatások; telefonos piackutatás; közvélemény-kutatás; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; árverési szolgáltatások;

parkolók üzleti menedzsmentje; reklámügynökségi szolgáltatások; marketing kampányok; hirdetésszervezés;

hirdetési és reklámszolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán;

termékbevezetési szolgáltatások; marketing tanácsadás; piackutatási és elemzési szolgáltatások; adatfeldolgozás;

adatrögzítés; munka- és munkaerő-közvetítés; színházi szereposztó ügynökség; emberi erőforrás menedzsment és

munkaerő toborzási szolgáltatások; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi,

promóciós és reklámozási célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; gyorsírási szolgáltatások;

hűségprogramok adminisztrációja; hirdetési hely bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetési

hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; táskákkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bőröndökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

nagykereskedelmi szolgáltatások műszőrmékkel kapcsolatban; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; szőrmékkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; esernyőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal kapcsolatban; dohánnyal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű szerszámokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
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fali borításokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; szaniterberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; szőrmékkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és

ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati

kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; televíziós és rádiós reklámok gyártása;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; műalkotásokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; fegyverekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élő állatokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

üzemanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kenőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; üzemanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kertészeti célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; erdészeti

 célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; munkaerő-kölcsönzés.

 36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlan tulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása;

lakások bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; szálláshelyek bérbeadása; föld

adásvételéhez kapcsolódó ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületek adásvételéhez kapcsolódó

ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanügynökség; ingatlanközvetítés; ingatlanok értékbecslése;

adósságbehajtás; alkuszi/ügynöki tevékenység; értéktárgyak értékbecslése; vagyonkezelés; holding vállalkozások

 pénzügyi igazgatása; adománygyűjtés; építési projekt pénzügyi menedzsmentje.

 37    Csővezetékek építése és karbantartása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesitése; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése,

karbantartása, javítása; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása;

vízvezeték-szerelés; szennyvízcsatorna tisztítása, dugulásának elhárítása; felvonók felszerelése és javítása;

épületszigetelés; közművek építése; csatornarendszer építése; szennyvíztározó telep építése; kútfúrás, kútépítés;

tűzjelző rendszerek felszerelése, javítása, karbantartása; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése, javítása;

elektromos berendezések felszerelése, javítása; építési tanácsadó szolgáltatások; védelmi és biztonsági

berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; vakolás (vakolási munkák); nyílászárók beszerelése;

tapétázás; üzletek bútorzatának beszerelése; méretre készített bútorok elhelyezése, beszerelése; bútorok szerelése;

asztalos munkák; asztalosipari munkák; belső terek takarítása; lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása; tetőfedési

szolgáltatások; ácsmunkák; alapozási talajmunka; alapozások megépítése; szigetelési szolgáltatások; földalatti

aknák építése; acélszerkezetek felépítése; csempézés, falazás téglával vagy zsalukővel; állványozás;

kéményépítés; ipari kemencék építése; ipari alpinista szolgáltatások; föld alatti építés; bevonatok, burkolatok

felvitele úszómedencékre; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; daruk (építőipari gépek) kölcsönzése; építési

területek szintezése; építési területek előkészítése, megtisztítása; leszerelési, bontási szolgáltatások; épületek

festése és mázolása; festés és lakkozás; külső és belső festés; üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése,

karbantartása és javítása; burkolás; parkettázás; hulladékeltávolítás; szemétgyűjtés; közterületek takarítása;

úszómedencék tisztítása; járművek kűlső/belső takarítása; tartályok tisztítása; kártevő-mentesítés, fertőtlenítés és

rovarirtás; úttisztítás; épületek fertőtlenítése bakteriális fertőzések ellen; épülettakarítás, épülettisztítás; gyárak,

üzemek takarítása; útépítés; aszfaltozás; ipari takarítási szolgáltatások; ablaktisztítás; kéményseprés; gépek

tisztítása; ipari kazánok, bojlerek, vízmelegítők tisztítása; kazánok tisztítása; számítógépes hardverek és

telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása, javítása; kommunikációs infrastruktúra

 építése; építési projektmenedzsment szolgáltatások.

 38    Telefonközpontok; telefonhívások továbbítása; automatikus telefonszolgálat; telefonos kommunikáció

biztosítása; segélyvonalakhoz és ügyfélszolgálatokhoz kapcsolódó telefonos kommunikációs szolgáltatások;

vezetékes távközlési szolgáltatások; telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik

felek (felhasználók) számára; internetes audio- és videostreaming szolgáltatás; adat-, hang-, videó- és multimédia
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 fájlok továbbítása.

 39    Raktár bérbeadás; hulladékgyűjtés; hulladékszállítás; újra felhasználható áruk gyűjtése, szállítása; hulladék

eltávolítás; hulladéktárolók összegyűjtése; hulladéktárolás; szárazföldi szállítás; közlekedési célokra használt

állomások működtetése; útdíjszedő állomások üzemeltetése országúton és autópályán; vasúti infrastruktúra

építése; alagutak működtetése; hidak működtetése; garázsok és parkolóhelyek bérbeadása; mentés, elszállítás,

vontatás; parkolóház szolgáltatások; szennyezett hulladék szállítása és tárolása; ipari hulladék begyűjtése;

használt olaj tárolása; szennyezett talaj szállítása; áruszállítás; teherszállítás; konténerszállításí szolgáltatások;

tehergépjárművek bérbeadása; áruk szállítása hűtött körülmények között; szállítás nehézáru szállító járművekkel;

szállítás tartálygépkocsival; gépjárművek szállítása; folyékony hulladék eltávolítása és szállítása; gyógyászati és

speciális hulladék szállítása; gépjárművek kölcsönzése, bérbeadása; járművek lízingfinanszírozása; éttermi

ételszállítás; pizza kiszállítás; betegszállítás mentőautóval; légimentő szolgáltatások; raktározás, tárolás;

szárazföldi személyszállítás, drótkötélpályás szállítás; közúti személyszállítás; személyszállítás autóbusszal;

 siklóvasúttal történő személyszállítás.

 40    Vegyi anyagok és petrolkémiai termékek feldolgozása; acélvágás, acél hőkezelése és bevonása;

fakitermelés; fafeldolgozás; veszélyes hulladékok kezelése; használt olaj feldogozása; nukleáris hulladékok

ártalmatlanítása és kezelése; vegyi hulladékok kezelése; hulladékkezelés; hulladékégetés; hulladék- és

szemétmegsemmisítés; hulladékok bedarálása; talaj-, hulladék- vagy vízkezelési szolgáltatások (a környezet

 helyreállításának szolgáltatásai); víztisztítás; vízelosztás és vízellátás.

 41    Konferenciaszervezés; feliratozás; szakoktatás, szakmai képzés; oktatás biztosítása fogyatékkal élők

számára; gépjárművezetők képzése; oktatási tanácsadási szolgáltatások; karrier információs és tanácsadási

szolgáltatások; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatás előkészítő iskolákban;

korrepetálás; szakmai felkészítő képzések biztosítása; államvizsgára felkészítő tanfolyamok; nyelvtanfolyamok

szervezése; vallásoktatás; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban; oktatási

szolgáltatások számítógépes hardverekkel és szoftverekkel kapcsolatban; játékautomaták bérbeadása; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; sípályák üzemeltetése; szabadidős szolgáltatások; nyilvános fürdők üzemeltetése;

klubszolgáltatások; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; tűzijátékok; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportesemények megszervezése, megrendezése; időmérés sporteseményeken; létesítmények

biztosítása sporteseményekhez; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; közösségi

klubok szolgáltatásai; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sporttevékenységekkel kapcsolatos

tanfolyamok; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; torna oktatás; sporttevékenységekkel kapcsolatos

edzői szolgáltatások; harcművészeti oktatás; jógaoktatás; zongoraoktatás; zeneoktatás; előadóművészeti oktatás;

művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; iskolai művészetoktatási szolgáltatások; tánccal kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; képzőművészeti oktatás; fényképészeti oktatás; filmgyártás; TV műsorok készítése;

 mozifilmek gyártása; videók gyártása; művészeti galériák szolgáltatásai; járművezetési oktatás.

 42    Anyagtesztelés; bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; fizikai kutatások; gépjárművek műszaki vizsgálata;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; mechanikai kutatás; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki

tervtanulmányok készítése; vegyelemzés, kémiai analízis; ásványok vagy olajok elemzése; élelmiszerhigiéniai

konzultáció; szennyezettség vizsgálatára szolgáló mintavétel és elemzés kivitelezése; szennyezettség szintjének

megállapítására szolgáló mintavétel és elemzés kivitelezése; tanúsítás; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés;

mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; építési tervkészítés;

térképészet; vízrajzi felmérés; geológiai felmérés, előrejelzés; épülettervezés; várostervezés; építési tervkészítés;

meteorológiai előrejelzés; tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; építészeti tervezés;

építészeti szolgáltatások; web hosting szolgáltatás; internetes tárhelyszolgáltatás digitális tartalom számára;

számítógép programozása vonalkódok nyomtatásához; építési projektek fejlesztése; műszaki projekttanulmányok

 készítése építési projektekhez.

 43    Hordozható épületek, építmények bérbeadása; kempingezési lehetőség biztosítása, átmeneti szállások

kiadása; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai; gyorséttermek; éttermi szolgáltatások; mobil éttermi

szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; étel

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 7. szám, 2019.04.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M697



és italkészítés; ételek és italok felszolgálása; szállodai szolgáltatások; turistatáborokkal, kempingekkel

 kapcsolatos szolgáltatások; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása.

 44    Tájépítészeti szolgáltatások; tájtervezés; mezőgazdasági tanácsadás; erdészeti szolgáltatások; erdőgazdasági

szolgáltatások; kertészet, kertészkedés, parkosítás; törökfürdő szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szaunák

üzemeltetése; szolárium szolgáltatások; gyógyfürdő szolgáltatások; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; masszás

szolgáltatások; orvosi vizsgálatok; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; szülésznői

szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; látásvizsgálati szolgáltatások; hidroterápia; beszédterápia; csontkovács

szolgáltatások; homeopátiás egészségügyi kezelések; akupunktúra; orvosi laboratóriumi szolgáltatások;

 optikusi/látásvizsgálati szolgáltatások.

 45    Temetkezési szolgáltatás; krematóriumi szolgáltatások/hamvasztás; balzsamozás; fizikai biztonsági

tanácsadás; sírhelyek vagy kripták biztosítása; szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licensz); szellemi

 tulajdonnal kapcsolatos licensz szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02649

 ( 220 ) 2018.09.11.

 ( 731 )  Malen Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 ) SZUPER BÚVÁR

 ( 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 02762

 ( 220 ) 2018.09.20.

 ( 731 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés István, Újhartyán

 ( 541 ) STORY

 ( 511 )   43    Rendezvényszervezés; vendéglátás, szórakozóhely.

 ( 210 ) M 18 02836

 ( 220 ) 2018.10.01.

 ( 731 )  Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Eladási propaganda (mások számára), gazdasági előrejelzések, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak

készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás

üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes

nyilvántartások kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.

 36    Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások,

hitelirodák, hitelkártya szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön [finanszírozás), kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai, követelésbehajtási ügynökségek, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés, (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

tanácsadás, részletfizetési hitelnyújtás, széfletét szolgáltatások, takarékpénztárak, telebank szolgáltatások,

terhelőkártya-szolgáltatások, tőkekihelyezés, tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdeügynöki

 tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése.

 38    Elektronikus levelezés (e-mail), hírügynökségek, üzenetek és képek szolgáltatása számítógépek
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 segítségével.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető

elektronikus publikációk (nem letölthetők), show műsorok, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szemináriumok

rendezése, vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás

 vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 18 02839

 ( 220 ) 2018.10.01.

 ( 731 )  Hard Rock Holdings Limited, London (GB)

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

 ( 541 ) GMT

 ( 511 )   43    Étterem, bár és vendéglátó helyiségek, szalonok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 18 02844

 ( 220 ) 2018.10.01.

 ( 731 )  Juhász Csilla, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Attila ügyvéd, Debrecen

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 18 02845

 ( 220 ) 2018.10.01.

 ( 731 )  Süttő Márta Éva, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia egyéni szabadalmi ügyvivő, Bp

 ( 541 ) ANYÓS SULI

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; tanfolyamok szervezése, szemináriumok szevezése és levezetése, klub

 szolgáltatások, coaching.

 44    Testi-lelki egészséggel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás, prevenciós szolgáltatás, terápiás csoportok

 szervezése.

 ( 210 ) M 18 02945

 ( 220 ) 2018.10.09.

 ( 731 )  WIM GROUP Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) XXL

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek, rendezvényszervezés, szórakoztatás.

 ( 210 ) M 18 02966

 ( 220 ) 2018.10.12.

 ( 731 )  Prekup Zsolt, Nyírbogdány (HU)
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 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) Tac-Medic

 ( 511 )   41    Elsősegélyhez kapcsolódó oktató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02971

 ( 220 ) 2018.10.12.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

  

( 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 élemiszerek és anyagok, bébiételek;

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

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

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

 ( 210 ) M 18 02972

 ( 220 ) 2018.10.12.

 ( 731 )  Pharmapaletta Kft., Encs (HU)

 ( 541 ) Hepa Max

 ( 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.

 ( 210 ) M 18 02973

 ( 220 ) 2018.10.12.

 ( 731 )  Pharmapaletta Kft., Encs (HU)

 ( 541 ) Sabal Max

 ( 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.

 ( 210 ) M 18 02999

 ( 220 ) 2018.10.16.

 ( 731 )  Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
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tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási

 szolgáltatások.

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

 szponzorálás; támogatás.

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

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

 ( 210 ) M 18 03003

 ( 220 ) 2018.10.16.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak; hústartalmú snack termékek; növényi alapú,

 zöldség alapú, gyümölcs alapú, tej alapú snack termékek; pástétomok.

  30    Szendvicsek; kukorica és gabona alapú snack termékek.

 ( 210 ) M 18 03004

 ( 220 ) 2018.10.16.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak; hústartalmú snack termékek; növényi alapú,

 zöldség alapú, gyümölcs alapú, tej alapú snack termékek; pástétomok.

  30    Szendvicsek; kukorica és gabona alapú snack termékek.

 ( 210 ) M 18 03005

 ( 220 ) 2018.10.16.

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

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

  

( 554 )

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak; hústartalmú snack termékek; növényi alapú,

 zöldség alapú, gyümölcs alapú, tej alapú snack termékek; pástétomok.
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  30    Szendvicsek; kukorica és gabona alapú snack termékek.

 ( 210 ) M 18 03199

 ( 220 ) 2018.10.28.

 ( 731 )  Balkezes Sörfőzde Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós, (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Magyarországról származó sörök.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03223

 ( 220 ) 2018.10.30.

 ( 731 )  Kukorelly Pál László, Keszthely (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) REISCHL

 ( 511 )   32    Sörök.

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

 áru).

 ( 210 ) M 18 03226

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Dobronyi Máté, Dabas (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; húsok; húsgombócok; hússzeletek; hús, tartósított; sózott hús; szeletelt hús; konyhakész hús; füstölt

húsok; friss húsok; fagyasztott húsok; csomagolt húsok; főtt húsok; pácolt húsok; főtt húsételek; csirkés

húsgolyók; fagyasztott hústermékek; hamburgerek, húspogácsák; feldolgozott hústermékek; húsgombócok

baromfiból; quenelles [húsgombócok]; hústöltelékek pitékhez; hústermékek hamburgerek formájában; húsból

készült étkezési krémek; elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség];

 quenelles [hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más húsból].

  30    Grillezett húshoz [barbecue] való szószok; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc].

 35    Húsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03227

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Elek Lászlóné, Nagyszénás (HU)

 Elek László, Nagyszénás (HU)

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

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

 ( 210 ) M 18 03228

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Nagy Zoltán, Kaposvár (HU)

 Szabó Ágnes, Kaposvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Bögrék; korsók; porcelán bögrék; cserép bögrék; csészék; csészék és bögrék; porcelánból készült bögrék;

 kerámiaanyagokból készült bögrék; bögrék, nem nemesfémből; műanyag bögrék.

 ( 210 ) M 18 03230

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Arezzo design Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Fürdőszobai berendezések; fürdőkádak; fürdőkabinok; fürdőkád fúvókák; fürdőkád-fülkék; fürdőkád

felszerelések; fürdőszoba szerelvények; fürdőszoba melegítők; fürdőszobai csapok; fürdőszobai mosdók;

hidromasszázs fürdőberendezések; fúvókák fürdőberendezésekhez; talapzatos fürdőszobai mosdókagylók;

talapzatos fürdőszobai mosdók; mosdók, mosdókagylók; mosdócsapok; vízmelegítők mosdóvízhez

[mosdókagylókhoz]; szerelvények mosdókagylókhoz; mosdócsaptelepek [csapok]; álló mosdócsaptelepek;

lámpák mosdóállványokhoz; felszerelések mosdóhelyiségekhez; mosdók [mosdókagylók] szaniter berendezések

részei; mosdókagylót tartalmazó mosdószekrények [vízellátáshoz csatlakoztatva]; csaptelep levegőztetők;

csaptelepek [vízcsapok]; csapok, csaptelepek; víztakarékos csaptelepek; keverő csaptelepek vízvezetékekhez;

keverő csaptelepek [vízcsapok]; fogantyúk, nyitókarok csaptelephez; zuhanyberendezések részét képező

szabályozott, irányított keverő; toalettek [WC-k]; WC-k beépített zuhannyal; fertőtlenítőszer-adagolók

toalettekhez, WC-khez; bidés WC-csészék; WC-tartályok mint szaniterberendezések; higiéniai WC-ülőke

 lefedők; folyóka.
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 21    Kozmetikai és toaletteszközök és fürdőszobai felszerelések; fürdőkefék; fürdőpamacsok; fürdőszivacsok;

ürdőszobai pohártartó; fürdőszobai vödrök; fürdőszobai mosdókagylók [tartályok]; műanyag hálós

fürdőpamacsok; törölközőtartó gyűrűk [fürdőszobai szerelvények]; műanyag fürdőszobai állványok [polcok];

fürdőszobai játékok tárolására szánt műanyag vödrök; tartók WC kellékekhez; WC-kefe tartók; toalettkefék,

WC-kefék; adagolók WC-papír tárolására [kivéve rögzítettek]; mosdótálak, mosdók; mosdókancsók;

mosdószivacsok; mosdótálak, lavórok; fürdőszobai mosdókagylók [tartályok]; mosdószivacsok, szivacsok

 mosakodáshoz; mosdótálak [szaniter berendezések részei].

 35    Szaniterberendezésekkel kapcsolatos kis- és nagy kereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kis-

és nagy kereskedelmi szolgáltatások; bútorok értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagy kereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03231

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  László Árpád, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Békefi László, Budapest

 ( 541 ) Pier27 Bar&Lounge

 ( 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).

 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 03232

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Tóth Tamás Mihály, Csorna (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

 ( 210 ) M 18 03233

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Simkó Attila, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyurcsik András, Miskolc

 ( 541 ) Rossita Kisvendéglő

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03234

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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( 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 03251

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Csurka Endre István, Budapest (HU)

 Csurka Dóra, Nagykovácsi (HU)

 Csurka Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

 ( 541 ) Magyar Fórum

 ( 511 ) 9    Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; számítógépes

hordozókon rögzített elektronikus kiadványok; elektronikus folyóiratok; elektronikus könyvek; internetről

elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális könyvek; letölthető

elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus könyvek; letölthető elektronikus újságok; számítógépes

 hordozókon rögzített elektronikus kiadványok.

 16    Rendszeresen megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; hírlevelek;

napilapok; nyomtatott vizuális anyagok; könyvek; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott

 publikációk; hetilapok.

 38    Hozzáférés biztosítása online tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; az interneten és bármely más

kommunikációs hálózaton található honlapokhoz való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz; interneten keresztül történő adatokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes beszélgető

fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes

portálokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; internetes weblapos

fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; kommunikációs szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez; online

multimédiás tartalomhoz való hozzáférés biztosítása; platformokhoz vagy portálokhoz való hozzáférés biztosítása

 az interneten; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása.

 41    Kiadói szolgáltatás; multimédiás anyagok online kiadása; elektronikus folyóiratok online kiadása,

publikálása (nem letölthető); számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása;

adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; böngészhető kiadványok megjelentetése az

interneten vagy globális számítógépes hálózaton; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;

elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése (nem letölthető); elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok

online kiadása, publikálása (nem letölthető); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online

megjelentetése; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus hetilapok online közzététele; elektronikus

 publikációk; elektronikus publikációk biztosítása; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetőek.

 ( 210 ) M 18 03327

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Budapesti 222. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
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 ( 541 ) Rendszeralkotás... a gondolataimból alkotok teremtést...

 ( 511 )   45    Jogi dokumentumok elkészítése.

 ( 210 ) M 18 03346

 ( 220 ) 2018.11.12.

 ( 731 )  Regent Hospitality Worldwide, Inc., Grand Cayman (KY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) REGENT

 ( 511 )  35    Hotelmenedzsment szolgáltatások mások számára; szállodai franchise szolgáltatások; üzleti tanácsadási és

tanácsadási szolgáltatások szállodai vezetéshez, műveletekhez és franchisehoz; szállodák és egyéb szálláshelyek

üzleti irányítása; szállodai és ingatlan marketing szolgáltatások; ügyfélhűségi és ösztönző programok

 működtetése; promóciós szolgáltatások ügyfélhűségi és ösztönző programokhoz kapcsolódóan.

 36    Ingatlanszolgáltatások, nevezetesen lakások, társasházak, időben megosztott használati jogok,

lakóingatlanok, üdülési tulajdonságok, valamint az ehhez kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások fejlesztése,

 bérbeadása, kezelése, bérbeadása és közvetítése; időben megosztott ingatlancsere szolgáltatások.

 43    Szállodai, szállás- és ideiglenes szállás-szolgáltatások; szállodai, szállás és ideiglenes szállásokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; szállodai, szállás és ideiglenes szállásfoglalási szolgáltatások; éttermi,

bár-, koktélbár-, kávézó-, kávéházi és snackbár-szolgáltatások; élelmiszerekhez és italokhoz kapcsolódó

vendéglátó-ipari ellátási szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; konferenciák, találkozók, rendezvények,

 konferenciák és kiállítási létesítmények biztosítása; székek, asztalok, asztalterítők és üvegáru bérbeadása.

 ( 210 ) M 18 03353

 ( 220 ) 2018.11.13.

 ( 731 )  TRADE MARK INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelözö 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 (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

eszenciaolajok; fehérítökészítmények 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 élemiszerek és anyagok, bébiételek;

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

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

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

 ( 210 ) M 18 03354

 ( 220 ) 2018.11.13.

 ( 731 )  TRADE MARK INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 7. szám, 2019.04.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M706



 ( 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 03355

 ( 220 ) 2018.11.13.

 ( 731 )  TRADE MARK INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) WU2

 ( 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 03363

 ( 220 ) 2018.11.12.

 ( 731 )  A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány, Felcsút (HU)

 ( 740 )  Schmidt Ádám és Társa 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; 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).

 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).

 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).

 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).

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

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok; hajdíszek; póthajak (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
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 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03365

 ( 220 ) 2018.11.12.

 ( 731 )  BAUMIT Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Baumit. A jó ház lényege.

 ( 511 )  17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03368

 ( 220 ) 2018.11.12.

 ( 731 )  Lakházi Tamás, Siófok (HU)

 ( 541 ) Balathlon

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver programok; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek [programok];

szoftverek; számítógépes digitális térképek; számítógépes adatbázisok; rögzített adatok [mágneses]; rögzített

adatállományok; optikai felvevő anyagok; optikai lemezfelvételek; adatbázisok; elektronikusan felvett adatok az

internetről; elektronikusan rögzített adatok; letölthető multimédiás fájlok; média tartalmak; elektronikus

adatbázisok; interaktív adatbázisok; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; webhely fejlesztő szoftver;

webalkalmazás-szoftverek; tevékenységkövető szoftverek edzésekhez; szoftverek valós világ műveletek

felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és futtatásához; szoftverek okostelefonokhoz; szoftvercsomagok; szoftver

csomagok; szoftver elektronikus levelezéshez és üzenetküldéshez; számítógépes szoftverek többfelhasználós

hozzáférés lehetővé tételére egy globális számítógépes információs hálózathoz; számítógépes szoftverek

számítógépes szoftverfejlesztéshez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok továbbításához;

számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek helymeghatározási

adatok gyűjtéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok összesítéséhez; számítógépes szoftverek

globális helymeghatározó rendszerekhez [gps]; számítógépes szoftverek dinamikus weboldalak létrehozásához;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez;

számítógépes szoftver-platformok szociális hálózatépítéshez; számítógépes szoftver információk és adatok

kereshető adatbázisának létrehozására; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes programok [letölthető

szoftverek]; számítógépes alkalmazásszoftverek; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; segítő

szoftverek; segédszoftverek; programok okostelefonokhoz; programok számítógépekhez; plugin szoftverek;

mobiltelefon-szoftverek; mobil szoftverek; mobil alkalmazások; letölthető szoftverek; letölthető

szoftveralkalmazások; levelezési szerver szoftverek; letölthető számítógépes segédprogramok; letölthető

számítógépes segédszoftverek; letölthető mobilalkalmazások információk kezeléséhez; letölthető

mobilalkalmazások információk továbbításához; letölthető mobilalkalmazások adatok továbbításához; letölthető

mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; letölthető felhőalapú szoftverek; letölthető e-mail szoftverek; letölthető

azonnali üzenetküldő szoftverek; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; közösségi

szoftverek; internetről letölthető szoftverek; internetről letöltött számítógépes szoftverek; internetes

információnyújtást lehetővé tévő számítógépes szoftverek; freeware [ingyen használható szoftver];

blogszoftverek; applikációs szoftver; alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő szolgáltatásokhoz;
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 alkalmazásszoftverek számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz.

 41    Versenyszervezés; versenyek, versenysorozatok szervezése; túrázással kapcsolatos szabadidős

szolgáltatások; tornák szervezése; testnevelési szolgáltatások; testnevelés; szabadidős és képzési szolgáltatások;

sportversenyek rendezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek és sportesemények

megszervezése; sportversenyek és sportesemények szervezése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;

sporttevékenységek; sportszolgáltatások biztosítása; sportszolgáltatások; sportrendezvényekhez kapcsolódó

információk szolgáltatása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények lebonyolítása;

sportrangadók szervezése; sportesemények megszervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények

biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportedzői tevékenység; sport klub

szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sport edzőtábori szolgáltatások; online hírlevelek biztosítása

sportszórakoztatás területén; közösségi klubok szolgáltatásai; köredzések tartása; kerékpárversenyek szervezése;

kerékpáros események szervezése; főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; főiskolai és

egyetemi atlétikai események szervezése és lebonyolítása; fitneszedzési szolgáltatások; fitnesz klub

szolgáltatások; élő sportesemények lebonyolítása; atlétikai versenyek rendezése és lebonyolítása; atlétikai

versenyek szervezése; edzési, sportolási létesítmények foglalása; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés];

egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészség- és fitnesztréning; közösségi klubok szolgáltatásai

szórakoztatási célokra; közösségi sport- és kulturális események szervezése; szórakoztatási szolgáltatások

közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában; vízi szabadidős szolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadidős táborok; szabadidős

szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások idősek számára; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős

rendezvények megszervezése; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; szabadidős,

rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős létesítmények

biztosítása; szabadidős információs szolgáltatások; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; hátizsákos

utazással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; diákok rekreációs, szabadidős tevékenységekben való

részvételének megszervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos rekreációs, szabadidős

 tevékenységek szervezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése.

 ( 210 ) M 18 03369

 ( 220 ) 2018.11.13.

 ( 731 )  CONSULT-UNION GYŐR Gazdasági Tanácsadó és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Szobonya Gergő Miklós ügyvéd, Győr

 ( 541 ) SMART KKV

 ( 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 03370

 ( 220 ) 2018.11.13.

 ( 731 )  Babik Ágnes, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Brünner István, Alsózsolca

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Gofrik, palacsinták.

  39    Gofri házhozszállítás (otthonokba, intézményekbe).
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  43    Gofri, palacsinta, kávé, italok felszolgálása.

 ( 210 ) M 18 03393

 ( 220 ) 2018.11.15.

 ( 731 )  Deng Zitao, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03406

 ( 220 ) 1998.09.28.

 ( 731 )  Walfood SA, Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   29    Halak; friss és fagyasztott kagylófélék; kagylókonzerv, friss és fagyasztott rák, rákkonzerv.

 ( 210 ) M 18 03412

 ( 220 ) 2018.11.15.

 ( 731 )  Szabó György József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03413

 ( 220 ) 2018.11.16.

 ( 731 )  Csillik Szilvia Márta, Érd (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Coaching; egészségvédő klubok szolgáltatásai; gyakorlati képzés (szemléltetés); könyvkiadás; oktatás;

 oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás.

  44    Terápiás szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; masszázs.

 ( 210 ) M 18 03451

 ( 220 ) 2018.11.20.

 ( 731 )  Thai World Import & Export Co. Ltd., Bangklo, Bangkholaem Bangkok (TH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Zöld mungóbab; babok; kókusztej konyhai használatra; zöldségkonzervek; gyümölcskonzervek; vágott

zöldségek; vágott gyümölcsök; savanyított zöldségek; savanyított gyümölcsök; készítmények húsleveshez;

leveskészítmények; szárított fűszernövények kulináris célokra; szárított zöldségek; curry leves; chips; gyümölcs

 chips.

 30    Liszt; tápióka; szágó; rizscérnametélt; rizstészta; cukor; pálmacukor; curry krémek; tiszta tamarind; édes

chilli szósz; édes chilli szósz csirkéhez; édes chilli szósz tavaszi tekercshez; chilli szósz tengeri ételekhez;

mogyorós satay szósz; pad thai szósz; édes szilva szósz; suki yaki szósz; fűszerek; szószok; ízesítők;

 ízesítőszerek.

 ( 210 ) M 18 03491

 ( 220 ) 2018.11.22.

 ( 731 )  ZAC Property Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gozsdu Udvar

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03492

 ( 220 ) 2018.11.22.

 ( 731 )  Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Fasírt Kitchen

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bisztró [büfé]

szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre

árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos

szolgáltatások; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos

információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet

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

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

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és biztosítása

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

vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; ételfőzési,

melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre;

ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek

értékelései; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi

asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások;

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

szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; grilléttermek;

gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; kantinok, büfék, étkezdék;

klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; mobil éttermi szolgáltatások;

önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások; salátabárok; snack-szolgáltatások; sörbárok; svédasztalos

éttermi szolgáltatások; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; bárok; büfészolgáltatások koktélbárok számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;

 esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).

 ( 210 ) M 18 03493

 ( 220 ) 2018.11.23.

 ( 731 )  Petrezselyem József, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Természetes gyógymódok oktatása, egészséges életmódra oktatás és nevelés, akadémiák (oktatás),

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés), bálok szervezése, bentlakásos iskolák, coaching (tréning),

dalírás, egészségklub szolgáltatások (egészségés fitnesz), elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek

és folyóiratok on-line publikálása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, filmgyártás, kivéve reklámfilmek, fotóriportok készítése, gyakorlatiképzés (szemléltetés),

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, idegenvezetös túrák levezetése, iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és

lebonyolítása,kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése, mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line

elérhető elektronikus publikációk, nemletölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák,

pályaválasztási tanácsadás, partik tervezése (szórakoztatás), szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás, szakmai átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és

lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

szolgáltatások, táboroztatás, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videó rögzítés,

 zenei produkciók, zeneszerzés.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító

kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, fizioterápia,

fizikoterápia, hospice ellátás,elfekvők, kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, kiropraktika, klinikák,

laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők

szolgáltatásai, kórházak, masszázs, optikusok szolgáltatásai, orvosiellátás, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások,

otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus (szolgáltatások), szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások,

távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szépségszalonok, szülésznőkszolgáltatásai,

 állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai, spiritiszta tanácsadás,

szeliemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció, szerzői jogok kezelése, társkereső

 szolgáltatások, vallásiösszejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.
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 ( 210 ) M 18 03494

 ( 220 ) 2018.11.23.

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

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 18 03495

 ( 220 ) 2018.11.23.

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

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 18 03497

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Hajdú-Ház Ingatlaniroda Bt., Hajdúböszörmény (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlantulajdonok bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; ingatlan lízing és

bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanügyletek; ingatlantanácsadás; ingatlanügynökség; ingatlanközvetítés;

ingatlan értékbecslés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlan bérbeadási

ügyintézés; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos; információnyújtás; ingatlanokhoz

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;

ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal

kapcsolatban; ingatlan lízing és bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai

épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával

 kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 18 03499

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Korfanti Gábor, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  39    Hulladékszállítás; hulladékok elszállítása; hulladékok eltávolítása és elszállítása; zöldhulladékok

elszállítása; zöldhulladékok eltávolítása és elszállítása; zöldhulladék begyűjtés; zöldhulladék konténerek

összegyűjtése; hulladéktároló konténerek, tartályok bérbeadása; hulladékkezelési konténerek, tartályok

 bérbeadása; szállítmányozási, fuvarozási szolgáltatások.

  44    Kertészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03500

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Unikén-Trade Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) TREFF

 ( 511 )  1    Sósav; vízkőoldó szerek.

3    Mosogatószerek gél formájában; padlótisztító készítmények; fehérítők; zsíreltávolító, zsírtalanító

 készítmények; zsírtalanító oldószerek, nem gyártási folyamatokhoz.

 35    Sósav kis- és nagykereskedelme; vízkőoldó szerek kis- és nagykereskedelme; mosogatószerek gél

formájában kis- és nagykereskedelme; padlótisztító készítmények kis- és nagykereskedelme; fehérítők kis- és

nagykereskedelme; zsíreltávolító, zsírtalanító készítmények kis- és nagykereskedelme; zsírtalanító oldószerek,

 nem gyártási folyamatokhoz kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 03526

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített

ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel-

és italkészítés; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok

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

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

felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök

kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés;

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

szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel
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kapcsolatban; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 18 03539

 ( 220 ) 2018.11.28.

 ( 731 )  Perkovátz Tamás, Sopron (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 210 ) M 18 03540

 ( 220 ) 2018.11.28.

 ( 731 )  Participatio Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Konferenciák, rendezvények szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 03541

 ( 220 ) 2018.11.28.

 ( 731 )  Poultry Management Consulting Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) PÁRATLAN DEBRECENI PÁROSOK

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek, rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 18 03543

 ( 220 ) 2018.11.28.

 ( 731 )  Kabina Balázs, Dunakeszi (HU)

 ( 541 ) corliv

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

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

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 18 03548

 ( 220 ) 2018.11.28.

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

 ( 740 )  Stubenvoll 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03552

 ( 220 ) 2018.11.29.

 ( 731 )  Dominus Ákos, Budapest (HU)

 ( 541 ) velopannon

 ( 511 )  35    Harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal;

 kerékpár-tartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  39    Interneten elérhető turisztikai információnyújtás.

 ( 210 ) M 18 03614

 ( 220 ) 2018.12.05.

 ( 731 )  Vágási Nóra, Budapest (HU)

 ( 541 ) RITUAL BY NONO

 ( 511 )   25    Női ruházat.

 ( 210 ) M 18 03616

 ( 220 ) 2018.12.04.

 ( 731 )  Astoria-Tisza Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 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).

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; 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).

 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).

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

 ( 210 ) M 18 03628

 ( 220 ) 2018.12.06.

 ( 731 )  Járosi Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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 03630

 ( 220 ) 2018.12.06.

 ( 731 )  Dr. FÉNY autófényező és karosszériajavító Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Dr. FÉNY

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03677

 ( 220 ) 2018.12.11.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUD Aréna

 ( 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 03685

 ( 220 ) 2018.12.11.

 ( 731 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) VITAYOO

 ( 511 )  30    Pékáru, kenyér, kalács, friss péksütemények, kifli, zsemle, édes péksütemények, sós péksütemények,

töltetlen péksütemények, töltött péksütemények, fagyasztott péksütemények, elősütött péksütemények, tartósított

péksütemények, felületkezelt péksütemények; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított lepények, piték,

piták, pirogok, pizza-lapok, pizzák; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított hamburgerzsemlék; frissen

sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított hot dog kiflik; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított cereália alapú

szendvicsalapok; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított tortillák, taco-k, lángosok; frissen sütött,

fagyasztott, elősütött, tartósított bagel-ek, paninik; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított fánkok,

palacsinták, gofrik, gombócok, knédlik; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított perecek; cukrász áru,

cukrászsütemények, gyümölccsel töltött cukrásztermékek, piték, torták, kekszek (aprósütemények), fagyasztott

 cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 18 03753

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  GreenBaggins Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03779

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Marton Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kiskirálylány

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás.

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

 ( 210 ) M 19 00025

 ( 220 ) 2019.01.08.

 ( 731 ) ŞÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 83412 Nolu Cad. No: 4 Şehitkamil,

 Gaziantep (TR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Biscolata

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és mesterséges kávé; rizs; tapióka és szágó; liszt és gabonafélékből készült készítmények;

kenyér, sütemények; cukor, méz, csirke; élesztő, sütőpor; só; mustár; ecet, mártások (fűszerek); fűszerek; jég;

cukrászsütemények, csokoládé, keksz, ostya, csokoládé tejjel, sütemények, édességek, csokoládék és karamellből

készült édességek; rágógumi; fagylalt, jégkrémek; gabonaalapú snack-ételek, pattogatott kukorica, zúzott zab,
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kukoricapehely, gabonából készült ételek reggelire, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott búza, emberi

 fogyasztásra szánt árpa, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott zab, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott rozs.

 ( 210 ) M 19 00026

 ( 220 ) 2019.01.08.

 ( 731 ) ŞÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 83412 Nolu Cad. No: 4 Şehitkamil,

 Gaziantep (TR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Luppo

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és mesterséges kávé; rizs; tapióka és szágó; liszt és gabonafélékből készült készítmények;

kenyér, sütemények; cukor, méz, csirke; élesztő, sütőpor; só; mustár; ecet, mártások (fűszerek); fűszerek; jég;

cukrászsütemények, csokoládé, keksz, keksz, ostya, csokoládé tejjel, sütemények, édességek, csokoládék és

karamellből készült édességek; rágógumi; fagylalt, jégkrémek; gabonaalapú snack-ételek, pattogatott kukorica,

zúzott zab, kukoricapehely, gabonából készült ételek reggelire, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott búza,

emberi fogyasztásra szánt árpa, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott zab, emberi fogyasztásra szánt

 feldolgozott rozs.

 ( 210 ) M 19 00031

 ( 220 ) 2019.01.08.

 ( 731 )  Máté Richárd János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Egészségügyi kereskedelmi- és reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi- és reklámcélú vásárok és

 roadshow-k szervezése; üzleti reggelik és vacsorák szervezése.

 41    Egészségügyi vásárok és konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatások, szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; bálok és szakmai, kulturális estek szervezése és lebonyolítása; üzleti reggelik és vacsorák

szervezése és lebonyolítása; reklám szervezése és bonyolítása; kiállítási katalógusok és reklámkiadványok

szervezése, elkészítése és terjesztése; online reklám szervezése, bonyolítása és megjelentetése; online és offline

reklámanyagok elkészítése, szervezése és megjelentetése; reklámspotok szervezése és bonyolítása; televíziós és

 rádiós reklám szervezése és bonyolítása.

 ( 210 ) M 19 00033

 ( 220 ) 2019.01.09.

 ( 731 )  Bíró Béla, Eger (HU)

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

 ( 541 ) FERTÁLYMESTER BORA

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 19 00034

 ( 220 ) 2019.01.09.

 ( 731 )  GD Gép és Daru Kft 1/2, Budapest (HU)

 Metalovimaq Metalomeccanica e Maquinas Vinicolas Lda 1/2, Torres Vedras (PT)

 ( 740 )  dr. Bagó-Rónai Ivett, Kecskemét

  

( 546 )
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 ( 511 ) 6    Előregyártott fém állványzatok; fellépő emelvények [állványzatok] fémből; hordozható fém emelvények

 [állványzat]; vázas fémállványzatok.

 ( 210 ) M 19 00045

 ( 220 ) 2019.01.09.

 ( 731 )  Beluzsár Tamás 50%, Dunakeszi (HU)

 Érsek-Csanádi Ferenc 50%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) FERBELT

 ( 511 )   31    Élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; főtt, fagyasztott kutyaétel.

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

 ( 210 ) M 19 00052

 ( 220 ) 2019.01.11.

 ( 731 )  Illés József, Cegléd (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok; kábelkötő szerszámok; forgó szerszámok [kézi működtetésű szerszámok]; süllyesztő

szerszámok kézi működtetésű szerszámokhoz; kivágó szerszámok [kéziszerszámok]; szekercék [kéziszerszámok];

rotációs fémvágó szerszámok [kézi működtetésű szerszámok]; rotációs sajtoló szerszámok [kézi működtetésű

szerszámok]; reszelŐk, ráspolyok [szerszámok]; nyelek kéziszerszámokhoz; vágóeszközök, nyíróeszközök [kézi

működtetésű szerszámok]; erővágók [kézzel működtetett szerszámok]; egyetemes fogók [kézi működtetésű

szerszámok]; szög fogók [kéziszerszámok]; kerekcsőrű fogók [kézi működtetésű szerszámok]; erő-oldalvágók

[kézi működtetésű szerszámok]; telefonfogók [kézi működtetésű szerszámok]; kábelcsupaszító fogók [kézi

működtetésű szerszámok]; svéd oldalcsípő fogók [kézi működtetésű szerszámok]; laposfogók [kézi működtetésű

szerszámok]; kalapácsok [kézi működtetésű szerszámok]; fejszék; balták; hornyoló vésők [kézi működtetésű

szerszámok]; feszítővasak [kézi működtetésű szerszámok]; metszőollók [kézi működtetésű szerszámok];

seegergyűrű fogók [kézi működtetésű szerszámok]; harapófogók [kézi működtetésű szerszámok]; kábelvágó

ollók [kézi működtetésű szerszámok]; plomba fogók [kézi működtetésű szerszámok]; sodronyvágó ollók [kézi

 működtetésű szerszámok].

 ( 210 ) M 19 00053

 ( 220 ) 2019.01.10.

 ( 731 )  Beluzsár Tamás 50%, Dunakeszi (HU)

 Érsek-Csanádi Ferenc 50%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) FERBELT ...for loyalty

 ( 511 )   31    Élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; főtt, fagyasztott kutyaétel.

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

 ( 210 ) M 19 00070

 ( 220 ) 2019.01.11.

 ( 731 )  Balázsi Diána, Domoszló (HU)

 Balázsi Péter, Domoszló (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Gergő, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Őrölt és egész babkávé, tea, kávé, fogyasztásra kész kávé, kávébázisú italok.

 39    Kávé, tea, kakaó, kávébázisú italok, gépi készítésű és eszpresszó italok, sütött termékek, ivóedények

 forgalmazása, eladása.

  43    Éttermi, kávéeladási és kávéházi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00099

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  PURPUR, s. r. o., Bratislava (SK)

 ( 300 )  017966458 2018.10.10. SK

 ( 740 )  Vernarelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver közlekedési szolgáltatások koordinálásához, nevezetesen a gépjárművek automatikus

 utazási ütemezéséhez és kiküldéséhez; számítógépes programok, rögzített.

 38    Távközlés; információ-szolgáltatás távközlési ügyekben; telekommunikációval kapcsolatos online

 információs szolgáltatások.

 39    Közlekedési szolgáltatásokkal és szállítási szolgáltatások foglalásával összefüggő információkkal

 kapcsolatos weboldalak biztosítása; szállítás; utazásszervezés.

 42    Online szoftver ideiglenes használatának biztosítása átvétel lehetősége nélkül közlekedési szolgáltatások

nyújtásának céljából, szállítási szolgáltatások foglalási ügyintézéséhez és motorgépjárművel ügyfelekhez történő

 kiküldéséhez.

 ( 210 ) M 19 00210

 ( 220 ) 2019.01.25.

 ( 731 )  Laboratory Ideas Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép

fájlokban mások számára; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból;

eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; marketing; on-line hirdetőitevékenység számítógépes hálózaton;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

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

reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek
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szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetőügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás; számítógépes

 nyilvántartások kezelése.

 ( 210 ) M 19 00211

 ( 220 ) 2019.01.25.

 ( 731 )  Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek;

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

  35    Kiskereskedelmi tevékenység.

 ( 210 ) M 19 00216

 ( 220 ) 2018.05.08.

 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) PODS

 ( 511 )   34    Dohánypótló szerek [nem orvosi célokra]; elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok.

 ( 210 ) M 19 00270

 ( 220 ) 2019.01.31.

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

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

 ( 541 ) SAPHIR

 ( 511 )   29    Sajtok; tejtermékek.

 ( 210 ) M 19 00337

 ( 220 ) 2019.02.06.

 ( 731 )  M and M Productions Kft., Pásztó (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Festékkeverő gépek; elektromos keverőgépek; keverőgépek folyékony közegek keringetéséhez; keverőgépek

 vegyi feldolgozáshoz; keverőgépek.

 14    Órák; elektronikus órák, karórák; órák, karórák általában; órák és alkatrészeik; elektronikusan vezérelt

 digitális órák; óratokok mint órák részei.

 16    Töltőtollak; tinta töltőtollakhoz; töltőtollakhoz való tintapatronok; utántöltő patronok tintatollakhoz; tollak;

 acél tollak; tollak (színes-); tollak nemesfémből; tinták tollakhoz; tintapatronok tollakhoz.

  42    Órák tervezése.

 ( 210 ) M 19 00849

 ( 220 ) 2019.03.17.

 ( 731 )  Szabó Helga, Piliscsaba (HU)

 ( 541 ) Hexi Ingatlan

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.
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A rovat 97 darab közlést tartalmaz.
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