
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  226.983

 ( 151 )  2019.02.07.

 ( 210 )  M 16 01666

 ( 220 )  2016.05.17.

 ( 732 )  Eventhotels Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tésenyi Renáta Edit, Budapest

 ( 541 )  Velence Resort & Spa

 ( 511 ) 9    Magyarországi származású bébiőrök, egér-alátétek; egér [számítógép-periféria]; kompakt lemezek

[audio-video], letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok; mágneses adathordozók; mágneses személyazonosító

karkötők; pendrájvok [USB]; rajzfilmek; számítógépes játékszoftver; számítógépes szoftveralkalmazások,

 letölthető; számítógépperifériák; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok rögzített.

 16    Magyarországi származású asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók;

címerpajzsok [pecsétek papírból]; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok];

csomagolópapír; fényképtartók; festékkészletek [iskolai használatra]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;

hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írómappák; írószerek;

iskolaszerek [papíráruk]; kártyák; képek; képregények; kézikönyvek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, füzetek;

könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; másolópapír [papíráru]; matricák,

lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomdai betűk; nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; rajzeszközök; sablonok [papíráruk]; söröskorsó alátétek; szalvéták, papírból;

tálalátétek, tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali;

újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú

 sütéshez; zászlók papírból.

 18    Magyarországi származású ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek

hordozására; iskolatáskák; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők

 hordozására; kézitáskák; napernyők; névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók.

 25    Magyarországi származású csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok [ruházat]; fejfedők

[kalapáruk]; fejszalagok [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák;

fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; ingek; jelmezek; köntösök, pongyolák; kötények [ruházat];

nyakkendők; nyaksálak [sálak]; papucsok; partedlik, nem papírból; pizsamák; pólók; sálak; sapka ellenzők;

 sapkák; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; zoknik.

 28    Magyarországi származású álarcok [játékszerek]; babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; bábuk,

marionettek; bingó kártyák; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek]; dobókockák [játékok]; dominójátékok;

játékkártyák; játék léggömbök; játékok; játékszerek; pinata [zsákbamacska-játék sajátos figurákkal]; plüss

 játékszerek; társasjátékok; trükkös játékok; zsetonok játékokhoz.

 30    Magyarországi származású csokoládé; csokoládéból készült tortadíszek; keksz; kekszek; marcipán;

 mézeskalács.

  36    Szállásügynökségek [apartmanok].

 39    Ajándékcsomagolás; autóbérlés; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; parkolási

szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; személyszállítás; személyszállítás taxival; termékek csomagolása;

utaskísérés; utasszállítás; utazásszervezés; vízi járművek kölcsönzése; vízi járművek tárolása; vízi járművel

 történő szállítás; vízi utazások szervezése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; coaching

[tréning]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális
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vagy nevelési célú kiállítások szervezése; show-műsorok; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; testnevelés, tornatanítás; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zene összeállítása.

 43    Bár szolgáltatások; éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely

lefoglalása(időleges-); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok,

 asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése.

  44    Masszázs; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; törökfürdők.

  45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése; kisgyermek felügyelete [helyben].

 ( 111 )  226.984

 ( 151 )  2019.02.08.

 ( 210 )  M 16 01667

 ( 220 )  2016.05.17.

 ( 732 )  Eventhotels Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tésenyi Renáta Edit, Budapest

 ( 541 )  Velence Spa

 ( 511 ) 9    Magyarországi származású bébiőrök, egér-alátétek; egér [számítógép-periféria]; kompakt lemezek

[audio-video], letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok; mágneses adathordozók; mágneses személyazonosító

karkötők; pendrájvok [USB]; rajzfilmek; számítógépes játékszoftver; számítógépes szoftveralkalmazások,

 letölthető; számítógépperifériák; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok rögzített.

 16    Magyarországi származású asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók;

címerpajzsok [pecsétek papírból]; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok];

csomagolópapír; fényképtartók; festékkészletek [iskolai használatra]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;

hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írómappák; írószerek;

iskolaszerek [papíráruk]; kártyák; képek; képregények; kézikönyvek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, füzetek;

könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; másolópapír [papíráru]; matricák,

lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomdai betűk; nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; rajzeszközök; sablonok [papíráruk]; söröskorsó alátétek; szalvéták, papírból;

tálalátétek, tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali;

újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú

 sütéshez; zászlók papírból.

 18    Magyarországi származású ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek

hordozására; iskolatáskák; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők

 hordozására; kézitáskák; napernyők; névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók.

 25    Magyarországi származású csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok [ruházat]; fejfedők

[kalapáruk]; fejszalagok [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák;

fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; ingek; jelmezek; köntösök, pongyolák; kötények [ruházat];

nyakkendők; nyaksálak [sálak]; papucsok; partedlik, nem papírból; pizsamák; pólók; sálak; sapka ellenzők;

 sapkák; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; zoknik.

 28    Magyarországi származású álarcok [játékszerek]; babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; bábuk,

marionettek; bingó kártyák; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek]; dobókockák [játékok]; dominójátékok;

játékkártyák; játék léggömbök; játékok; játékszerek; pinata [zsákbamacska-játék sajátos figurákkal]; plüss

 játékszerek; társasjátékok; trükkös játékok; zsetonok játékokhoz.

 30    Magyaroszági származású csokoládé; csokoládéból készült tortadíszek; keksz; kekszek; marcipán;
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 mézeskalács.

  36    Szállásügynökségek [apartmanok].

 39    Ajándékcsomagolás; autóbérlés; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; parkolási

szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; személyszállítás; személyszállítás taxival; termékek csomagolása;

utaskísérés; utasszállítás; utazásszervezés; vízi járművek kölcsönzése; vízi járművek tárolása; vízi járművel

 történő szállítás; vízi utazások szervezése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; coaching

[tréning]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; show-műsorok; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; testnevelés, tornatanítás; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zene öszzeállítása.

 43    Bár szolgáltatások; éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása

(időleges ?); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése.

  44    Masszázs; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; törökfürdők.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.311

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01622

 ( 220 )  2018.05.30.

 ( 732 )  Magister Products Kft., Sé (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek és piperekészítmények, bőrápoló kozmetikai szerek, illatszerek, eszenciaolajok.

 35    Kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos

 online, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

  41    Kozmetikai, szépségápolási oktatás.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, kozmetikai kezelések; kozmetikai testápoló

 szolgáltatások.

 ( 111 )  227.399

 ( 151 )  2019.03.13.

 ( 210 )  M 18 01755

 ( 220 )  2018.06.11.

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

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Mobil alkalmazások; letölthető mobilalkalmazások; turisztikai mobilalkalmazások; turisztikai célú

mobilalkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes alkalmazások mobil

eszközökhöz; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; szoftveralkalmazások mobil

 eszközökhöz; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz.

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

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

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

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

szoftvertervezés; szoftverfejlesztés; szoftvertervezés okostelefonokhoz; szoftvertervezési szolgáltatások;

számítógépes szoftverfejlesztés; multimédiás alkalmazások programozása; alkalmazásszoftverek fejlesztése;

mobilalkalmazások fejlesztése; letölthető mobilalkalmazások fejlesztése; turisztikai mobilalkalmazások

 fejlesztése; turisztikai célú mobil alkalmazások fejlesztése.

 ( 111 )  227.422

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 210 )  M 18 02085

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  Szilvásy Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szervezése; sportrendezvények, versenyek szervezése; rekreációs rendezvények.

 ( 111 )  227.430

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 02279

 ( 220 )  2018.07.30.

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

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

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

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

számára; piacelemzési szolgáltatások áruk elérhetőségével kapcsolatban; piacelemzési szolgáltatások áruk

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

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

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

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nem fém garázskapukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; elektromos ajtónyitókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus ajtónyitókkal

 kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  227.431

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 02005

 ( 220 )  2018.06.29.

 ( 732 )  Sebők Sándor, Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   39    Közlekedési információ.

 ( 111 )  227.432

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01881

 ( 220 )  2018.06.19.

 ( 732 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.433

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01871

 ( 220 )  2018.06.18.

 ( 732 )  Danubius Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  227.434

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01747

 ( 220 )  2018.06.08.

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

 ( 740 )  dr. Pap Dóra ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  227.435

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01879

 ( 220 )  2018.06.19.

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

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SzínHatÁs

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

 41    Szemináriumok szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; karrier tanácsadás [oktatás]; munkavállalók
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képességfejlesztésének biztosítása; képzés a munkaügyi kapcsolatok területén; képzés a munkavállalói

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

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

 kommunikációs technikákkal kapcsolatban; személyiségfejlesztő tréningek, szolgáltatások.

  44    Pszichológiai szolgáltatások; meditációs tréning.

 ( 111 )  227.436

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01878

 ( 220 )  2018.06.19.

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

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 kommunikációs technikákkal kapcsolatban; személyiségfejlesztő tréningek, szolgáltatások.

  44    Pszichológiai szolgáltatások; meditációs tréning.

 ( 111 )  227.437

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01873

 ( 220 )  2018.06.18.

 ( 732 )  Disztós Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Staub Timea, Budapest

 ( 541 )  PISTABÁ

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.438

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01872

 ( 220 )  2018.06.18.

 ( 732 )  Danubius Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.439

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01866

 ( 220 )  2018.06.15.

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

 ( 541 )  Belatiny

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

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  227.440

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 01750

 ( 220 )  2018.06.09.

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

  

( 554 )

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

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

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

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

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

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

 távközlési berendezések.

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

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

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

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

 technológiák tervezése és fejlesztése; biztonsággal kapcsolatos technikai tanácsadás.
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 ( 111 )  227.441

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01742

 ( 220 )  2018.06.08.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  Neospotix

 ( 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).

 ( 111 )  227.442

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01720

 ( 220 )  2017.02.07.

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

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  CONDE DE SUPERUNDA

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

 ( 111 )  227.443

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01613

 ( 220 )  2018.05.30.

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

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholos italok; üdítőitalok; ízesített szénsavas italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű

italok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; energiaitalok; gyümölcslevet

tartalmazó alkoholmentes italok; izotóniás italok; koffeintartalmú energiaitalok; kávé ízesítésű üdítőitalok; nem

szénsavas üdítőitalok; sportitalok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tápanyaggal dúsított italok;

 vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok.

 ( 111 )  227.444

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01471

 ( 220 )  2018.05.14.

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

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

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

 ( 111 )  227.445

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 03086

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  Lévai Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

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

  

( 546 )

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

 táplálék-kiegészítő italpor edzés előtti alkalmazásra.

 ( 111 )  227.446

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 03085

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  Lévai Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

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

  

( 546 )

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

 kapszulák formájában.

 ( 111 )  227.447

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01605

 ( 220 )  2018.05.28.

 ( 732 )  Bálega János, Hortobágy (HU)

 Bálega Nelli, Hortobágy (HU)

 ( 740 )  dr. Koppándi Dániel, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
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virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.448

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 02418

 ( 220 )  2018.08.14.

 ( 732 )  Terragro Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

használatra; mikrobiológiai készítmények mezőgazdasági célra; cellulózbontó mikrobiológiai készítmények;

 gyógyszeralapanyagok, és segédanyagok (vegyi termékek).

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

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

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

 vagy mezőgazdasági használatra; gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 111 )  227.449

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01342

 ( 220 )  2018.04.26.

 ( 732 )  TechTeamer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  36    Online banki szolgáltatások.

 ( 111 )  227.450

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01343

 ( 220 )  2018.04.26.

 ( 732 )  TechTeamer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FaceKom

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

  36    Online banki szolgáltatások.

 ( 111 )  227.451

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01597

 ( 220 )  2018.05.25.

 ( 732 )  Boda Márton Pál, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 készítmények kozmetikai célokra.

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

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

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

három dimenziós bőrápolási szolgáltatások; három dimenziós bőrápolással kapcsolatos konzultációs

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

 nélküli mezoterápiás kezelési szolgáltatások.

 ( 111 )  227.452

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01599

 ( 220 )  2018.05.28.

 ( 732 )  Bors Richárd, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.453

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01608

 ( 220 )  2018.05.29.

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

  

( 546 )

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

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

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

  28    Testnevelési és sportcikkek; sporteszközök.
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 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.454

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01745

 ( 220 )  2018.06.08.

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

 ( 740 )  dr. Pap Dóra ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  227.455

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 00197

 ( 220 )  2018.01.22.

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

 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 50%, Tokaj (HU)

 ( 740 )  Pásztor Péter Imre, Tokaj

 ( 541 )  LANDMARK TOKAJ

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  227.456

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01329

 ( 220 )  2018.04.25.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  D BION FORTE
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és gyógyászati készítmények; diétás ételek és összetevők gyógyászati

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

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

 készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  227.457

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01614

 ( 220 )  2018.05.30.

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

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  Skybaby-Enjoy the energy!

 ( 511 )  32    Alkoholos italok; üdítőitalok; ízesített szénsavas italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű

italok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; energiaitalok; gyümölcslevet

tartalmazó alkoholmentes italok; izotóniás italok; koffeintartalmú energiaitalok; kávé ízesítésű üdítőitalok; nem

szénsavas üdítőitalok; sportitalok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tápanyaggal dúsított italok;

 vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok.

 ( 111 )  227.458

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01739

 ( 220 )  2018.06.08.

 ( 732 )  Szabados Szilveszter, Szeged (HU)

 ( 541 )  Szilveszter Photo

 ( 511 )   40    Fényképészeti képfeldolgozás; fényképészeti retusálás.

  41    Fényképészet; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet.

 ( 111 )  227.459

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01743

 ( 220 )  2018.06.08.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  Az agrárium patikája

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás 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).

 ( 111 )  227.460

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01744

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Császárkalács

 ( 511 )   30    Kalácsok.

 ( 111 )  227.461

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M737



 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01746

 ( 220 )  2018.06.08.

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

 ( 740 )  dr. Pap Dóra ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  227.462

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 01876

 ( 220 )  2018.06.18.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Kábeltartó állványok [szerkezetek] fémből.

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

 elágazódobozok elektromos vezetékekhez; kapcsolók, elektromos.

 ( 111 )  227.463

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 01877

 ( 220 )  2018.06.19.

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

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 ( 111 )  227.464

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 02020

 ( 220 )  2018.07.03.

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

 ( 541 )  ASTON Catering

 ( 511 )   43    Catering étel- és italszolgáltatás.

 ( 111 )  227.470

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 00943

 ( 220 )  2018.03.23.

 ( 732 )  HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Kft., Miskolc (HU)
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 ( 740 )  Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 mészkő keményítésére szolgáló anyagok.

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

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

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

kohósalak-cementek, szulfátálló kohósalak-cementek, kompozit-cementek és kompozit-portlandcementek,

cementlapok, cementoszlopok, előregyártott emelvények, nem fémből, fazekas agyag, mész mészkő, agyag,

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

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

 ( 111 )  227.471

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 00103

 ( 220 )  2018.01.12.

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

 ( 740 )  dr. Batiz József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

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

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

 utasok szállítása (2).

  41    Idegenvezetős túrák levezetése; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  227.472

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01893

 ( 220 )  2018.06.19.

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

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M739



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

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

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  227.473

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01892

 ( 220 )  2018.06.19.

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

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  227.474

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01891

 ( 220 )  2018.06.19.

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

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 szeszesitalok; égetett szeszesitalok.
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 ( 111 )  227.475

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01889

 ( 220 )  2018.06.20.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 hengerelt acélrudak, acélrudak, betonacél, acélháló, drótháló.

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

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók

 tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára.

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

 ( 111 )  227.476

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01888

 ( 220 )  2018.06.20.

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

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépes szoftverek, számítógépek.

  35    Reklámozás, on-line, offline szolgáltatások.

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

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

 ( 111 )  227.477

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 00954

 ( 220 )  2018.03.26.

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

 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 )  slow market

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.478

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 00953

 ( 220 )  2018.03.26.

 ( 732 )  Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)
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 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 )  slow art

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.479

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 00955

 ( 220 )  2018.03.26.

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

 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 )  slow life

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.480

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01617

 ( 220 )  2018.05.28.

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

  

( 546 )

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; árverési szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások;

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

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

lebonyolítása és kereskedelmi szerződések készítése; kiszervezett vállalatirányítás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás

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

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

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

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

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

üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; jogi jegyzékek kezelésével kapcsolatos

adminisztratív szolgáltatások; szövegszerkesztés; számítógépesített szövegszerkesztés; vállalati képviseleti

 szolgáltatások; okiratok másolása.

 36    Adóbecslések; bankügyletek lebonyolítása; biztosítási tanácsadás; biztosításközvetítés; ingatlanközvetítés;

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

irodahelyiségek bérbeadása; követelésbehajtási ügynökségek; elektronikus követelésbehajtási ügynökségek;

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

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

szolgáltatások magánszemélyek számára; végrendeletekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; vagyonkezeléshez

 kapcsolódó pénzügyi tanácsadás.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

és megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; műsorszórási jogok hasznosításával kapcsolatos jogi

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

nyomtatott anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; perekkel

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

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

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

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

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

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

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

szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi

tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői

jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szerzői jogok engedélyeztetésével kapcsolatos jogi szolgáltatások;

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

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

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

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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M743



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

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

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

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

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

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

 tanácsadás és képviselet.

 ( 111 )  227.481

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01621

 ( 220 )  2018.05.29.

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

 ( 740 )  dr. M. Tóth Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  227.482

 ( 151 )  2019.03.20.

 ( 210 )  M 18 01887

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Szilágyi Szabolcs, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 anyagok (kivéve készülékek, berendezések).

 ( 111 )  227.490

 ( 151 )  2019.03.21.

 ( 210 )  M 18 01751

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Kapitány Róbert, Budapest (HU)

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

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

 nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára.

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

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

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

  45    Társaság biztosítása idős és fogyatékos személyek számára.

 ( 111 )  227.492

 ( 151 )  2019.03.25.

 ( 210 )  M 18 02098

 ( 220 )  2016.10.27.

 ( 732 )  Plamil Foods Limited, Folkestone Kent (GB)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SO FREE

 ( 511 )   30    Kandiscukor; csokoládé; fűszerek; ízesítők.

 ( 111 )  227.494

 ( 151 )  2019.03.22.

 ( 210 )  M 18 01624

 ( 220 )  2018.05.29.

 ( 732 )  dr. Mirza Hosseini Shahrokh, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ács Károly, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.495

 ( 151 )  2019.03.26.

 ( 210 )  M 18 02651

 ( 220 )  2018.09.12.

 ( 732 )  Jagasicsné Csonka Hedvig, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  CZUKORMADÁR

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru);

bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

[állatbőrök]; iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk

[hevederek] csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek

(kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok]

 csomagolásra, bőrből; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből.
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 24    Ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; ágyterítők papírból; állatbőrutánzat szövetek; ajtófüggönyök;

anyagok fehérneműkhöz; asztali futók; asztalkendők textilből; barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok

lábbelikhez; bélések [szövetek]; címkék, szövött; damaszt [szövet]; díszpárnahuzatok; előrajzolt szövetek

hímzéshez; eszpartó szövetek; falikárpitok, tapéták textilanyagból; flanel; függönykikötő zsinórok textilből;

függönyök textilből vagy műanyagból; géz [fátyolszövet]; gyapjúszőnyeg; háztartási lenvászon; hócsalán

szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; háló függönyök; jersey [szövet]; jutaszövetek; kalapbélések; kalikó

[pamutvászon]; kenderszövetek; kendervászon; kendők arcfesték eltávolítására, textilből; kötött szövetek; krepp

[szövet]; lenszövetek; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; mintás vászon; műselyem szövetek; nem szőtt

textíliák; nemez, filc; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon karton, kalikó;

párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szemfedők, leplek;

szövetek; szövetek textilipari használatra; tafota, taft [szövet]; textilanyagok; textilanyagok lábbelikhez; tüll; tüll

[fátyolszövet]; textil törülközők; textil arctörlők; úti takarók, plédek; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat

 kivételével; zefír [szövet]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet.

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat];

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;

dzsörzék [ruházat]; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];

fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat];

fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók; harisnyakötők;

harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságvédő

alsóneműk; izzadságfelvevő harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat]; készruhák; kézelők

[ruházat]; kombinék [alsónemű];kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházati]; kötöttáru; lábbeli

felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; melegítők, szvetterek; mellények;

melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak,

gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók;

prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak; szandálok; szoknyák;

szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok; térdszalagok,

 harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik; zoknitartók.

 ( 111 )  227.497

 ( 151 )  2019.03.26.

 ( 210 )  M 18 01920

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Skybaby SD Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  UpRoll

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; üdítőitalok; ízesített szénsavas italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű

italok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; energiaitalok; gyümölcslevet

tartalmazó alkoholmentes italok; izotóniás italok; koffeintartalmú energiaitalok; kávé ízesítésű üdítőitalok; nem

szénsavas üdítőitalok; sportitalok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tápanyaggal dúsított italok;

 vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok.

 ( 111 )  227.498

 ( 151 )  2019.03.26.

 ( 210 )  M 18 02048

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti (HU)

 ( 541 )  Thermal Hotel Balance
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 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  227.499

 ( 151 )  2019.03.26.

 ( 210 )  M 18 02050

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti (HU)

 ( 541 )  Balance Hotel

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  227.501

 ( 151 )  2019.03.26.

 ( 210 )  M 18 02051

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti (HU)

 ( 541 )  Hotel Balance

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  227.502

 ( 151 )  2019.03.26.

 ( 210 )  M 18 02049

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  227.514

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 01323

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  HUNGARNET Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 )  NETWORKSHOP

 ( 511 )   41    Oktatás, konferenciák szervezése.

 ( 111 )  227.520

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 02410

 ( 220 )  2018.08.13.

 ( 732 )  Trangoni Design Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TRANGONI
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 ( 511 )  14    Diadémok, fejékek; díszek [ékszerek]; díszköveket tartalmazó ékszerek; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek]

személyes használatra; dísztűk, melltűk; dísztűk nemesfémből; divatékszer; drágakövekből készült ékszerek;

ékszer függők; ékszerek nemes anyagokból; ékszerek nem nemesfémből; fejre való ékszerek; fülbevalók;

füldíszek [ékszerek]; gyűrűk; karkötők, karperecek; láncok [ékszerek]; nemesfém ékszerek; amulettek [ékszerek];

apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; cipődíszek nemesfémből; ékszerek; gyöngyök szintetikus ámbrából;

gyöngyök [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; jelvények nemesfémből; kalapdíszek nemesfémből; karkötők

[ékszerek]; mandzsettagombok; medalionok [ékszerek]; medálok; melltűk, brossok [ékszerek]; művészeti tárgyak

nemesfémből; nemesfém ötvözetek; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek]; nyakláncok [ékszerek]; tűk

 [ékszerek].

 25    Fejdíszek [fátylak]; fejszalagok [ruházat]; fejfedők [kalapáruk]; főkötők [fejfedők]; boák [nyakbavalók];

díszzsebkendők [ruházat]; fátylak [ruházat]; jelmezek; kalapok; sapkák, kerek papi sapkák; kesztyűk [ruházat];

készruhák; köntösök, pongyolák; levehető gallérok; nyakkendők; mantillák [csipke fejkendők];

 művésznyakkendők; övek [ruházat]; sapkák; sálak; turbánok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők.

 26    Cipőcsatok; cipődíszek, nem nemesfémből; csatok [ruhakellékek]; csokrok hajra; díszjelvények, kitűzők;

hajcsatok, hajrögzítő eszközök; hajdíszek; hajdíszek fésűk formájában; hajszalagok; hajtűk; jelvények, nem

 nemesfémből; kalapdíszek; koszorúk művirágokból; művirágok.

 42    Divatkiegészítők tervezése; díszítő szerkezetek tervezése; díszítő minták tervezése; divattervezés;

divattervezési szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás; divattervezési tanácsadási szolgáltatások; ékszerek

tervezése; ékszertervezési szolgáltatások; fogyasztói termékek tervezése; grafikai tervezés; grafikus tervezés,

 design; iparművészeti tervezés; ruha- és divattervezés; új termékek tervezése; ipari formatervezés.

 ( 111 )  227.521

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 02409

 ( 220 )  2018.08.13.

 ( 732 )  Reflexshop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, elektronikus játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; testnevelési és sportcikkek.

 35    Kereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások játékokkal, elektronikus játékokkal,

 játékszerekkel, ajándéktárgyakkal, testnevelési cikkekkel és sportcikkekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  227.522

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 02007

 ( 220 )  2018.06.30.

 ( 732 )  West-Line Group Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  West-Line

 ( 511 )  37    Csőjavítási szolgáltatások; lefolyó dugulás elhárítása; lefolyócsövek karbantartása és javítása;

szennyvízcsatorna-beszerelési szolgáltatások; szennyvízcsövek helyreállítása; szennyvízcsövek karbantartása;

szennyvízcsövek szervizelése; vízellátó berendezések karbantartása; vízszolgáltató berendezések vészhelyzeti

szervizelése; víztisztításra szolgáló berendezések javítása; vízvezeték-szerelés; vízvezetékek karbantartása;

lefolyójavítási szolgáltatások; lefolyó beszerelési szolgáltatások; csőszerelési szolgáltatások; épület javítás;

 épületek felújítása.

 ( 111 )  227.523

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 01472
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 ( 220 )  2018.05.14.

 ( 732 )  Csordás Renáta, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Orsolya Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

 tej és tejtermékek.

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; ecet, fűszeres mártások; fűszerek;

 jég [fagyott víz].

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  227.524

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 01607

 ( 220 )  2018.05.29.

 ( 732 )  LEON COMFORT STEP Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Cipők, lábbelik, papucsok, gyógypapucsok, házipapucsok, klumpák, szandálok.

 35    Cipők, lábbelik, papucsok, gyógypapucsok, házipapucsok, klumpák, szandálok online-, kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 111 )  227.525

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 01330

 ( 220 )  2018.04.25.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  D VION FORTE

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

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

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

készítmények gyógyászati használatra; az összes fent nevezett áru, nem gyógyszerek vér és/vagy vérzési

rendellenességek kezelésére vagy megelőzésére; vérkészítmények; vérproteinek terápiás célra; rekombináns DNS

 technológiából származó gyógyászati vérkészítmények.

 ( 111 )  227.527

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 02408

 ( 220 )  2018.08.13.

 ( 732 )  Pei Yachun, Kerepes (HU)

 ( 740 )  Ji Haiou, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  18    Női táska; férfi táska; sporttáska; övtáska, válltáska; pénztárca; utazótáska; hátitáska; aktatáska; gurulótáska;

 táskafélék.

 ( 111 )  227.528

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 02416

 ( 220 )  2018.08.14.

 ( 732 )  Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyarmati-Henzsel Annamária, Budapest

 ( 541 )  Semmelweis Egészségverseny

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.532

 ( 151 )  2019.03.27.

 ( 210 )  M 18 01328

 ( 220 )  2018.04.25.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  VION D FORTE

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

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

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

készítmények gyógyászati használatra; az összes fent nevezett áru, nem gyógyszerek vér és/vagy vérzési

rendellenességek kezelésére vagy megelőzésére; vérkészítmények; vérproteinek terápiás célra; rekombináns DNS

 technológiából származó gyógyászati vérkészítmények.

 ( 111 )  227.533

 ( 151 )  2019.03.28.

 ( 210 )  M 18 01646

 ( 220 )  2018.05.31.

 ( 732 )  Petrásovits Zoltán, Szolnok (HU)

 Péchy Imre, Zsámbék (HU)

 ( 541 )  hiperbár centrum

 ( 511 )   10    Túlnyomásos oxigénkamrák gyógyászati célokra.

 ( 111 )  227.534

 ( 151 )  2019.03.28.

 ( 210 )  M 18 01919

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Consact Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozások irányításához nyújtott,

közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálathoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; közönségszolgálati [pr] konzultáció;

közönségszolgálati tanulmányok; közönségszolgálati tanulmányok készítése; közönségszolgálattal kapcsolatos

 konzultáció; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M750



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

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

 ( 111 )  227.535

 ( 151 )  2019.03.28.

 ( 210 )  M 18 02318

 ( 220 )  2018.08.01.

 ( 732 )  Horváth Gréta, Nyíregyháza (HU)

  
( 546 )

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

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

csiszolószerek; fogkrémek; folyékony fogkrém; lenyelhető fogkrém; rágható fogkrémek; szilárd

 fogkrém-tabletták.

  10    Készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; fültisztítók; fülpiszkálók.

 21    Fogkefe; fogkefe- és fogkrémtartók; fogkefe tartók/tokok; fogkefe tokok; fogkefék; fogkefesörték;

fogkefetartók; 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; fogkefék állatoknak; fogkefék (elektromos -); fogkefék kisállatoknak; fogkeféket és

 fogselymeket tartalmazó szájápoló készletek; fali szappantartók; szappantartók.

 ( 111 )  227.537

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 210 )  M 18 02731

 ( 220 )  2018.09.18.

 ( 732 )  SBTC Sport Kft., Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.538

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 210 )  M 18 02870

 ( 220 )  2018.10.04.

 ( 732 )  Morgan King Group Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Geönczeöl Csaba, Budapest

 ( 541 )  GOLDEN BRIDGE

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.539

 ( 151 )  2019.04.01.

 ( 210 )  M 18 02732

 ( 220 )  2018.09.17.

 ( 732 )  BayWa AG, München (DE)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  1    Fagyálló anyagok; zsírtalanítók; kötőanyagok olajokhoz; benzinadalékok, adalékok; észterek.

4    Olajok és zsírok; ipari zsírok; kenőzsírok, motorolaj, hajtóműolaj, hidraulikolaj; elválasztószerek; benzin,

 bioüzemanyagok.

A rovat 78 darab közlést tartalmaz. 
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