
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 03449

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  CSALÁDFA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegyvári Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Family Tree Akadémia

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; oktatási információs

 szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése.

  42    Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; tudományos kutatás; elektronikus adattárolás.

  45    Eltűnt személyek felkutatása; genealógiai kutatás.

 ( 210 ) M 18 00742

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  Wine Concept ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csiha Judit és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tokaj Fusio

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, ízesített borok, bor alapú italok.

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

 ( 210 ) M 18 00843

 ( 220 ) 2018.03.18.

 ( 731 )  László Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapiller Imre, Budapest

 ( 541 ) LUMEN Kávézó

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

 cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; fűszerek.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; éjszakai klubok; élő előadások

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmstúdiók; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése

[szórakoztatás]; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

 színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások.

 43    Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; éttermi

szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

 önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 01148

 ( 220 ) 2018.04.11.

 ( 731 )  Koraszülöttekért Országos Egyesület, Szentes (HU)

 ( 740 )  Tapolczai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KORE

 ( 511 )  10    Ortopédiai cikkek; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek;

 készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához.
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  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.

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

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

 és kutató szolgáltatások.

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

 45    Gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatások]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; ruházat

kölcsönzése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes

levelezési szolgáltatások; társadalmi összefogás szervezése hátrányos helyzetű csoport számára, érintett családok

összeismertetése, szakértői segítség közös igénybevételének, rendezvényeknek, konferenciáknak a szervezése;

használt cikkek és ruhák csere-beréje, ennek megszervezése; adománygyűjtés szervezése; jótékonysági

tevékenységek szervezése; speciális segédeszközök juttatása (juttatásának megszervezése); érzékenyítő

programok szervezése; online közösségi oldalakon csoportok üzemeltetése; szakmai segítségnyújtás

(szakemberekkel, szervezetekkel kapcsolattartás, információtovábbítás, szakmai tájékoztató anyagok kiadása);

 lelkisegély-szolgálat működtetése.

 ( 210 ) M 18 01415

 ( 220 ) 2018.05.08.

 ( 731 )  HETEK.HU Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

 média; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák.

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

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

 klisék.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

  39    Áruk csomagolása és raktározása.

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

 ( 210 ) M 18 01520

 ( 220 ) 2018.05.17.

 ( 731 )  Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

 PolgárBor Termelő és Kereskedelmi Kft., Villány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    A Villányi eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő bor.

 ( 210 ) M 18 01521

 ( 220 ) 2018.05.17.

 ( 731 )  Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

 PolgárBor Termelő és Kereskedelmi Kft., Villány (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    A Villányi eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő bor.

 ( 210 ) M 18 01543

 ( 220 ) 2018.05.19.

 ( 731 )  SZAMOSSZEGI PÁLINKAHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság, Szamosszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Katalin ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

 és más készítmények italokhoz.

  33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 210 ) M 18 01760

 ( 220 ) 2018.06.11.

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

 ( 740 )  dr. Barcsa László, Budapest

 ( 541 ) Alma Diabétesz Pont

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

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

 kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz].

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 210 ) M 18 01960

 ( 220 ) 2018.06.26.

 ( 731 )  Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Baumgartner Péter egyéni ügyvéd, 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).
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 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02094

 ( 220 ) 2018.07.10.

 ( 731 )  EAM Easy Asset Management Zrt., Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Dr. Bálint Norbert 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).

 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) pénzügyi, számviteli, kontrolling adatok feldolgozása; számviteli szolgáltatás;

kontrolling szolgáltatás; számviteli, kontrolling információs szolgáltatás; pénzügyi, számviteli, kontrolling adatok

 vizualizációja.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02166

 ( 220 ) 2018.07.17.

 ( 731 )  Tóth Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) BARD

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók által biztosított írott, valós vagy filmes

történetekről való információ szolgáltatását az interneten keresztül; számítógépes szoftver alkalmazás írásos,

valós vagy filmes történetek, történetek helyszínei, történetekben szereplő kapcsolatok és egyéb kapcsolódó

események megjelenítésére; írásos, valós vagy filmes történetek adatainak vizualizálása [média tartalmak];

 vizuális enciklopédia, amely az írott, valós vagy filmes történetek rövid megjelenítéséből áll [média tartalmak].

 ( 210 ) M 18 02167

 ( 220 ) 2018.07.17.

 ( 731 )  Tóth Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók által biztosított írott, valós vagy filmes

történetekről való információ szolgáltatását az interneten keresztül; számítógépes szoftver alkalmazás írásos,

valós vagy filmes történetek, történetek helyszínei, történetekben szereplő kapcsolatok és egyéb kapcsolódó

események megjelenítésére; írásos, valós vagy filmes történetek adatainak vizualizálása [média tartalmak];

 vizuális enciklopédia, amely az írott, valós vagy filmes történetek rövid megjelenítéséből áll [média tartalmak].

 ( 210 ) M 18 02203

 ( 220 ) 2018.07.20.

 ( 731 )  Friending, LLC, Austin (US)

 ( 740 )  Sásdi Zsolt, Budapest

 ( 541 ) FRIENDING

 ( 511 ) 9    Számítógép hardverek; szoftverek közösségi hálózatokhoz; számítógépes szoftverek alkalmazás-programozó

interfészekként való használatra (api); alkalmazás-programozási interfész (api) szoftveralkalmazások építéséhez;

online közösség létrehozására,kezelésére és azzal történő interakcióra használt számítógépes szoftverek;

számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a következőket: elektronikus média vagy információ

létrehozása, szerkesztése, feltöltése, letöltése, elérése, megtekintése, posztolása, megjelenítése, megjelölése,

blogolása, adatfolyamos sugárzása, linkelése, megjegyzésekkel való ellátása, megjegyzések hozzáfűzése,

beágyazása, továbbítása és megosztása vagy egyéb módon történő biztosítása számítógépes és kommunikációs

hálózatokon keresztül; képek, audiovizuális és videotartalmak módosításának és továbbításának lehetővé

tételéhez használatos számítógépes szoftverek; fényképek, képek és audio, video és audiovizuális tartalom

módosítására szolgáló szoftver fényképészeti szűrőkkel és kiterjesztett valóság (augmented reality - ar)

effektusokkal, nevezetesen grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi címkék, metaadatcímkék, hiperlinkek; a

felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók számítógépes és kommunikációs világhálózaton keresztüli

lebonyolítását lehetővé tevő letölthető e-kereskedelmi számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek adatok

és információk gyűjtéséhez, kezeléséhez, szerkesztéséhez, rendezéséhez, módosításához, átviteléhez,

megosztásához és tárolásához; elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és emlékeztetők küldésére

szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes kereső szoftver; szoftver az elektronikus adatok valós

környezetekkel történő integrálására szórakoztatási, oktatási, játékkal kapcsolatos, kommunikációs, valamint

közösségi hálózatépítési célból; szoftverek térképészeti szolgáltatásokhoz, tervezési tevékenységekre és ajánlások

megfogalmazására szolgáló szoftver; szoftverek közösségi élet feltérképezésére; szoftverek foglalások készítése

céljából; szoftverek áruk és szolgáltatások megrendelésére és/vagy megvásárlására; helymeghatározást

figyelembe vevő szoftver helyek keresésére, meghatározására és megosztására; szoftver vezeték nélküli tartalom,

adatok és információk továbbítására; szoftverek, nevezetesen közösségi hálózati funkciókat biztosító alkalmazás;

szoftverek betöltött képek, hang-, audio-vizuális és video tartalom folyamok, illetve a hozzájuk kapcsolódó

szövegek és adatok megtekintésére és azok kezelésére; szoftverek rendezvények szervezéséhez; számítógépes

program; számítógépes szoftver elektronikus üzenetek, grafikák, képek, hang- és audiovizuális tartalom küldésére

és fogadására számítógéppel az interneten és a kommunikációs hálózatokon; szoftverek kép-, grafika-, hang-,

video- és szöveg feldolgozásra; szoftverek hirdetési felületeken, kijelző paneleken, képernyőkön, interaktív

terminálokon, hirdetőoszlopokon és buszmegállók reklámfelületein történő promóciókhoz és reklámozáshoz;

számítógépes világhálókon keresztül történő elektronikus üzleti tranzakciók lebonyolítását elősegítő elektronikus

kereskedelmi szoftverek, felhasználók számára; ügyfélkapcsolat-kezelési (crm)szoftver; multimédiás

kommunikációra, felvételre, továbbításra, műsorsugárzásra, tárolásra, bemutatásra, adatfogadásra és

reprodukálásra alkalmas eszközök; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában, amely
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lehetővé teszi a felhasználó elhelyezkedési adatainak, fényképeinek és képeinek megjelenítését és megosztását,

valamint más felhasználók és helyek keresésére és lokalizálására,valamint ezekkel történő kommunikálásra;

mobiltelefonokhoz való alkalmazásszoftverek,nevezetesen, mások termékeinek és szolgáltatásainak kritikáit és

ajánlásait online közzétevő szoftver; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában,amely

lehetővé teszi a felhasználók számára elektronikus média vagy információ interneten vagy más kommunikációs

hálózaton keresztüli feltöltését, kézbesítését, megjelenítését, bemutatását, tagolását, bloggolását, megosztását

vagy egyéb formátumú szolgáltatását; letölthető szoftverek a közösségi média terén használt mobilalkalmazások

formájában, nevezetesen webes hírfolyamok előfizetőinek szóló állapotfrissítések küldéséhez, elektronikus fájlok

feltöltéséhez és letöltéséhez másokkal történő megosztása céljából; letölthető szoftverek internetalapú közösségi

hálózatépítéshez használt mobilalkalmazások formájában; letölthető szoftverek vezeték nélküli távközlési

eszközökhöz használva, nevezetesen mobiltelefonok vagy tablet eszközökön szöveg,hang, adatok, adatok

közzétételére, továbbítására, lekérésére, elérésére, fogadására, felülvizsgálatára, szervezésére, keresésére és

kezelésére vizuális és multimédiás tartalom, információ és tartalom számítógépeken, mobiltelefonokon, vezetékes

és vezeték nélküli kommunikációs eszközökön, valamint elektronikus és optikai kommunikációs hálózatokon

 keresztül; applikációs szoftver.

 41    Szórakoztató szolgáltatások; fényképek megosztása és video megosztása; elektronikus kiadói szolgáltatások

mások számára; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen interaktív és többjátékosos és egyjátékosos

játékszolgáltatások számítógépes vagy kommunikációs hálózatokon keresztül játszott játékokhoz kapcsolódóan;

verseny szervezése és ösztönző jutalomprogramok szoftverfejlesztők számára; témák széles körére vonatkozó

információk elektronikus kiadása, köztük online formában történő és számítógépes világhálózaton keresztüli

kiadása; oktatási anyagok közzététele, nevezetesen könyvek,folyóiratok, hírlevelek és elektronikus kiadványok

kiadása; online folyóiratok, nevezetesen webes blogok (blogok), amelyek felhasználó által meghatározott

tartalmat tartalmaznak; szórakoztatási szolgáltatások, főként virtuálisvalóság-játékok biztosítása,interaktív

szórakoztatási szolgáltatások és virtuálisvalóság-tartalmak; online virtuális valóságos játékok biztosítása; online

kiterjesztett valóság játékok szolgáltatása; online kevert valóság játékok biztosítása; oktatási szolgáltatások,

nevezetesen konferenciák és szemináriumok szervezése és bonyolítása; online játékok biztosítása; online játék

szoftver biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások, főként interaktív játékok biztosítása; oktatás; képzés

 biztosítása; sport és kulturális tevékenységek.

 42    Számítógépes szolgáltatások, a regisztrált felhasználók számára csoportok és rendezvények szervezését,

vitákban való részvételt valamint társadalmi, üzleti és közösségi hálózatépítésbe történő bekapcsolódást lehetővé

tevő virtuális közösségek létrehozása; számítógépes szolgáltatások, köztük webkeresők (keresőmotorok)

biztosítása globális számítógépes és kommunikációs hálózaton történő adatszerzéshez; közösségi hálózatépítésre,

virtuális közösség létrehozására valamint hang- és videoanyagok,fényképek, szövegek, tartalom és adatok

továbbítására szolgáló szoftverek biztosítása; alkalmazás-kiszolgálói (asp) szolgáltatások, beleértve mások

számítógépes szoftveralkalmazásainak hosztolását; olyan szoftverek biztosítása, amelyek lehetővé tesznek a

felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciókat az interneten és a kommunikációs hálózatokon keresztül;

értesítések, figyelmeztető üzenetek küldésére, és elektronikus üzenetek küldésére és fogadására szolgáló,

valamint a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók globális számítógépes hálózaton keresztüli

végrehajtását lehetővé tevő szoftvereket kínáló szoftver mint szolgáltatás (saas) szolgáltatások; egyszeri

bejelentkezés használatán alapuló felhasználó hitelesítési szolgáltatások és szoftver technológia nyújtása

e-kereskedelmi tranzakciók lebonyolítására; elektronikus pénzátutalási, hitel- és betéti kártya, illetve elektronikus

csekk-tranzakciók hitelesítési szolgáltatásainak biztosítása egyszeri bejelentkezésen alapuló

szoftvertechnológiával; olyan alkalmazásprogramozási felület (api) biztosítása, amely a felhasználók számára

lehetővé tesz elektronikus üzleti monetáris tranzakciókat az interneten keresztül; szoftverek elektronikus fizetések

feldolgozására; platform mint szolgáltatás (paas) szolgáltatásokat tartalmazó szoftverek, amelyek lehetővé teszik

a felhasználók számára üzleti és e-kereskedelmi tranzakciók végrehajtását; alkalmazás-programozási interfész

(api) szoftver biztosítása hang-, video-, kép-, szöveg-, tartalom- és adatátvitelhez elektronikus üzenetküldéshez és

adattovábbításhoz; szoftverek elektroniku süzenetküldéshez; nyomon követési szolgáltatások; szoftver biztosítása
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a felhasználó tartózkodási helyének megosztására és megjelenítésére, más felhasználókkal folytatott

tevékenységek tervezéséhez és ajánlások készítéséhez; szoftverek biztosítása közösségi élet és úticél

feltérképezésére; szoftverek biztosítása rendelések és foglalások lebonyolításához; helymeghatározó szoftver

biztosítása az érdeklődésre számot tartó áruk, szolgáltatások és események helyének keresésére, meghatározására

és megosztására; alkalmazás-szolgáltató (asp), amely helymeghatározó szoftverrel rendelkezik az érdeklődésre

 számot tartó áruk, szolgáltatások és események helyének keresésére, meghatározására és megosztására.

 ( 210 ) M 18 02305

 ( 220 ) 2018.08.01.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítő-, súroló-,és csiszolószerek;

 szappan; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 ( 210 ) M 18 02367

 ( 220 ) 2018.08.07.

 ( 731 )  Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Bemutató hűtőpultok; elektromos hűtőtáskák, hűtőládák; csokoládé-szökőkutak, elektromos; elektromos

kukták; elektromos cumisüveg melegítők; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőlapok; elektromos

gofrisütők; elektromos gőzölők főzéshez; elektromos joghurtkészítők; elektromos kávéfőzők (1); elektromos

kávéfőzők (2); elektromos kukták; elektromos olajsütők, fritőzök; elektromos rizssütemény-készítő; gépek

háztartási célokra; elektromos sous vide sütők; elektromos tortillanyomók; elektromos vízforraló kannák;

fagyasztók; forróvizes palackok; forrólevegös sütők; fűtött bemutató pultok; elektromos forrólevegős sütők;

grillezők, grillsütők; gyümölcsaszalók; ionizáló készülékek a levegő vagy víz kezelésére; italhűtő berendezések;

ivóvízszűrők; jégkészítő gépek; jégkrémkészítő gépek; kávépörkölő készülékek; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek

(1); kenyérsütő gépek (2); lávakövek grillezéshez; lepárló készülékek; lepárló készülékek (2); lepárló készülékek

(3); légkeveréses sütőedények; malátapörkölő gépek; merülőforralók; meleg és hideg italok adagolására szolgáló

melegítő- és hűtőkészülékek; multifunkciós főzőkészülékek; nyársak roston sütéshez; nyársforgató készülékek;

 pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; pasztőröző berendezések.

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Cukrászati nyomózsákok; cumisüveg melegítők, nem elektromos; darálók háztartási használatra, kézi;

diótörők; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; fordító- és kenőlapátok, spatulák, konyhai használatra;
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fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; gyümölcsprések,

nem elektromos, háztartási használatra; habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem mikrohullámú

sütőkhöz; hot pot [gyorsfőző edények, nem elektromos]; tojásszétválasztók háztartási célokra, nem elektromos;

jégkockaformák; kávédarálók (kézi-); kávéfilterek, nem elektromos; kézi habverők, nem elektromos, háztartási

használatra; koktélkeverők; kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez; konyhai darálók, nem elektromos; kézi

keveröpalackok [koktél shaker]; mozsarak konyhai használatra; nem elektromos kukták; nem elektromos

ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nem elektromos ostya-/gofrisütők; olajsütők, nem elektromos;

reszelők konyhai használatra; rosták [háztartási eszközök](1); rosták [háztartási eszközök](2); tea cozy [teáskanna

melegítő]; tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók; tésztavágók; tortillanyomók, nem elektromos

 [konyhai eszközök].

 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).

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

hálózat útján történő online hirdetés; nyilvános hirdetések készítése; mások számára történő értékesítési hirdetés;

 mások számára történő értékesítési bemutatás.

 ( 210 ) M 18 02434

 ( 220 ) 2018.08.16.

 ( 731 )  Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pacsay & Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PKLV

 ( 511 )   13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02436

 ( 220 ) 2018.08.16.

 ( 731 )  Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pacsay & Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MKH

 ( 511 )   13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek.

 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).
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 ( 210 ) M 18 02566

 ( 220 ) 2018.09.04.

 ( 731 )  Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 02575

 ( 220 ) 2018.09.05.

 ( 731 )  m-GEL Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, 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).

 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 02701

 ( 220 ) 2018.09.17.

 ( 731 )  Kiss Botond András, Budapest (HU)

 Kiss András István, Budapest (HU)

 Kiss Tonuzóba Zsigmond, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, magok, szaporítóanyagok, vetőmagok, virágmagok,

 virághagymák, dugványok, palánták, élő növények és virágok, dísznövények.

 35    Kereskedelmi ügyletek folytatása, kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek forgalmazása; szaporítóanyagok, vetőmagok, virágmagok,

virághagymák, dugványok, palánták, élő növények és virágok, dísznövények, fűszernövények, cserepes

növények, virágcserepek, növénytálak, virágládák, műanyag edények, műanyag szaporítótálcák, kerti föld, tőzeg,

 termesztőközegek, kertészeti földkeverékek, kertészeti eszközök; termesztő asztalok, fóliasátrak forgalmazása.

 44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, kertészet, tájkertész szolgáltatások, kertészeti

 tanácsadás; kertépítés, kertépítő szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 18 02702

 ( 220 ) 2018.09.17.

 ( 731 )  Cresco Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyomirtó szerek.

 ( 210 ) M 18 02703

 ( 220 ) 2018.09.17.

 ( 731 )  Cresco Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyomirtó szerek.

 ( 210 ) M 18 02705

 ( 220 ) 2018.09.17.

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

 ( 541 ) ISB, Budapesti Nemzetközi Iskola

 ( 511 )   41    Iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02970

 ( 220 ) 2018.10.12.

 ( 731 )  Zsoldos-Szabó Tímea Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fitt Az Idő

 ( 511 )  41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása levelező tanfolyamok;

mentorálás; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; tornatanítás;

testnevelés; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; stadionok

bérbeadása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák

bérbeadása; sportversenyek rendezése; időmérés sporteseményeken; fitnesz órák vezetése; egészségklub

 szolgáltatások [egészség és fitnesz]; coaching [tréning].

 44    Aromaterápiás szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; masszázs; szépségszalonok; terápiás szolgáltatások; alternatív

 gyógyászati szolgáltatások; kiropraktika.

 ( 210 ) M 18 02976

 ( 220 ) 2018.10.12.

 ( 731 )  RONDO Hullámkartongyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RONDO

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02978

 ( 220 ) 2018.10.13.

 ( 731 )  Czakó Mátyás, Oroszlány (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Karkötők [ékszerek]; karkötők, szíjak órákhoz; karperecek, karkötők [ékszerek]; karkötőre fűzhető díszek;

fonott ékszerláncok karkötőkhöz; órával kombinált karperecek, karkötők; hímzett textilből készült karkötők

 [ékszer].

  25    Sport sapkák és baseball sapkák; kalapok; kalapáruk.

  35    Karkötők kis-és nagykereskedelme; sapkák kis-és nagykereskedelme; kalapok kis-és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 02979

 ( 220 ) 2018.10.13.

 ( 731 )  Metal Parts Expert Hungary Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) MPEX

 ( 511 ) 7    Fúrószárak; marógépek; mechanikus szerszámok; fémmegmunkáló szerszámok; fémvágó eszközök,

szerszámok [gépalkatrészek]; fúróbetétek forgó elektromos szerszámokhoz; szerszámok [géprészek]; robotkarok

 ipari célokra.

  17    Műanyag ipari célra; műanyag ipari használatra; műanyag szalagok [félkész termékek].

 42    Ipari gépek tervezése; ipari gépek fejlesztése; ipari gépekkel kapcsolatos minőségellenőrzési tesztelési

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02980

 ( 220 ) 2018.10.13.

 ( 731 )  Hagara-Nagy Nóra, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03046

 ( 220 ) 2018.10.19.

 ( 731 )  Szt. Kristóf Rendezvényközpont Kft., Zamárdi (HU)

 ( 740 )  Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szt. Kristóf Pincészet Zamárdi

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

 áru).

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; hirdetési- és

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

reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,áruminták] terjesztése; televíziós

 reklámozás; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

  43    Éttermi szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; vendéglátás; bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03047

 ( 220 ) 2018.10.19.

 ( 731 )  Szt. Kristóf Rendezvényközpont Kft., Zamárdi (HU)

 ( 740 )  Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; hirdetési- és

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

reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,áruminták] terjesztése; televíziós

 reklámozás; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

  43    Éttermi szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; vendéglátás; bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03048

 ( 220 ) 2018.10.19.

 ( 731 )  Szt. Kristóf Rendezvényközpont Kft., Zamárdi (HU)

 ( 740 )  Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; hirdetési- és

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

reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,áruminták] terjesztése; televíziós

 reklámozás; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

  43    Éttermi szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; vendéglátás; bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03101

 ( 220 ) 2018.10.25.

 ( 731 )  Bicskey Ervin Dávid, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes koktélok; mustok.

 33    Alkoholtartalmú italok ( a sörök kivételével); égetett szeszes italok, likőrök; pálinkák; brandyk; rum; vodka;

 koktélok; borok.

 43    Vendéglátás (élelmezés); hamburgerező; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; snack bárok; kantinok;

 büfék; étkezdék; kávéházak; bár szolgáltatások; hidegkonyhai szolgáltatások; melegkonyhai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03106

 ( 220 ) 2018.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03107

 ( 220 ) 2018.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03108

 ( 220 ) 2018.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03109

 ( 220 ) 2018.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 541 ) AMTENSON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03110

 ( 220 ) 2018.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03111

 ( 220 ) 2018.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) AMVENON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03113

 ( 220 ) 2018.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BORINTON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03114

 ( 220 ) 2018.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03115

 ( 220 ) 2018.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03122

 ( 220 ) 2018.10.25.

 ( 731 )  Euro 360 International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) herBar

 ( 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].

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 03125

 ( 220 ) 2018.10.25.
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 ( 731 )  Euro 360 International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán András Ügyvédi Iroda, 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).

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03236

 ( 220 ) 2018.10.31.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) KEEWAY SUPERLIGHT

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 03237

 ( 220 ) 2018.10.30.

 ( 731 )  Duna Jet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Cseszlai Ádám, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 210 ) M 18 03242

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Gazsi Roberto 1/2, Kiszombor (HU)

 Halasi Laura Fruzsina 1/2, Mezőkovácsháza (HU)

 ( 740 )  Halász Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Telefontokok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak.

 43    Kutyaotthonok szolgáltatásai; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szálláshelyek biztosítása
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vendégek számára; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; üdülési

szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőtáborok által

 biztosított ideiglenes szálláshelyek; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 18 03243

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Dovák Péter Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr Csetneki Attila, 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).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 03245

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Farkas Józsefné egyéni vállalkozó, Jászberény (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Yoko Retro Disco

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; akusztikus kapcsolók; CD-k (kompakt lemezek); CD-lejátszók;

CD-ROM-ok; diktafonok; fejhallgatók; hajlékonylemezek, flopilemezek; hangátvitelre szolgáló készülékek;

hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek; hangrögzítő,

hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszórók, hangosbemondók, megafonok;

hangszórószekrények, hangszóródobozok; hordozható médialejátszók; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus;

 lemezjátszók; mélynyomók; mikrofonok; neon világítások.

 16    Blokkok; cégtáblák papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; karton; katalógusok;

 nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; poszterek; szórólapok.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; lemezlovas [dj] szolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási

 információk; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 18 03246

 ( 220 ) 2018.11.05.

 ( 731 )  Morvaköziné Bartha Erika, Szeged (HU)

 ( 740 )  Danyikó Diána, Budapest

 ( 541 ) SZIVÁRVÁNYFÉNY

 ( 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).

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03247

 ( 220 ) 2018.11.05.

 ( 731 )  IP Systems Zrt., Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 8. szám, 2019.04.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M807



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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes programok; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítástechnikai tanácsadás; számítógépes

biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete

jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek

felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép

szoftver tanácsadás; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftverek frissítése; szoftver-karbantartás;

szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftver-rendszer üzemeltetés és támogatás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés;

 platform mint szolgáltatás (PaaS).

 ( 210 ) M 18 03248

 ( 220 ) 2018.11.05.

 ( 731 )  IP Systems Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes programok; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítástechnikai tanácsadás; számítógépes

biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete

jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek

felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép

szoftver tanácsadás; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftverek frissítése; szoftver-karbantartás;

szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftver-rendszer üzemeltetés és támogatás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés;

 platform mint szolgáltatás (PaaS).

 ( 210 ) M 18 03249

 ( 220 ) 2018.11.05.

 ( 731 )  Navitasoft Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes programok; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítástechnikai tanácsadás; számítógépes

biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete

jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek

felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép
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szoftver tanácsadás; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftverek frissítése; szoftver-karbantartás;

szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftver-rendszer üzemeltetés és támogatás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés;

 platform mint szolgáltatás (PaaS).

 ( 210 ) M 18 03286

 ( 220 ) 2018.11.08.

 ( 731 )  Horváth Krisztián, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Fegyverszekrények; puskatartó állványok.

 ( 210 ) M 18 03290

 ( 220 ) 2018.11.08.

 ( 731 )  Dawn Foods, Inc., Jackson, Michigan (US)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) DAWN

 ( 511 )   29    Töltelékek, mázak, feltétek és ehető dekorációk pékárukhoz.

 30    Pékáruk előállításához való készítmények; keverékek pékárukhoz; liszt; gabonákból készített olyan

készítmények, amelyeket pékáruk készítésekor összetevőként alkalmaznak; nyerstészta keverékek,

süteménykeverékek, fánkkeverékek, kekszkeverékek, aprósütemény keverékek, muffin keverékek,

 palacsintatészta, pékáru hozzávalók.

 ( 210 ) M 18 03310

 ( 220 ) 2018.11.09.

 ( 731 )  Szabó Szilvia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető könyvek, oktatókönyvek, gyermekfoglalkoztató könyvek,

fejlesztőfüzetek, gyakorlófüzetek, szórakoztató kiadványok; letölthető audiovizuális tartalmak; letölthető filmek,

rajzfilmek, oktatófilmek; filmek, oktatófilmek, játékfilmek, videofilmek, animációs filmek; műsoros CD-k;

 műsoros DVD-k; számítógépprogramok [szoftver].

 16    Könyvek, szakkönyvek, tankönyvek, oktatókönyvek, gyermekkönyvek; könyvsorozatok, fejlesztő,

ismeretterjesztő könyvsorozatok; fejlesztő kiadványok, logopédiai szakkönyvek, grafomotoros fejlesztő könyvek;

gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek, munkafüzetek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); kártyák, oktatókártyák, fejlesztőkártyák; füzetek, rajzfüzetek; levélpapír, borítékok, jegyzetfüzetek,

 jegyzettömbök, naplók, naptárak, üdvözlőlapok; könyvborítók, könyvjelzők; díszcsomagoló-papír.

 41    Nevelés; szakmai képzés; kulturális tevékenységek; szórakoztatás; könyvkiadás, tankönyvkiadás,

szakkönyvkiadás, folyóirat-kiadás; kulturális, oktatási, képzési, szabadidős és szórakoztató rendezvények

szervezése és lebonyolítása; nem letölthető oktatási, fejlesztési, foglalkoztatási tartalmak ideiglenes használatának

biztosítása; nem letölthető audiovizuális tartalmak biztosítása interaktív weboldal segítségével; színpadi

előadások; elektronikus kiadói szolgáltatások, elektronikus könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok publikálása;

 könyvtári szolgáltatások, könyvkölcsönzés; online könyvtári szolgáltatások; televíziós, rádiós műsorok készítése.

 ( 210 ) M 18 03322

 ( 220 ) 2018.11.09.

 ( 731 )  Tokyo Solar Hungary Kft., Újlengyel (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9    Napelemek villamosenergia termeléshez, fűtéshez; indikátorok, vákuumcsöves napkollektorok.

  11    Napkollektorok-fűtéshez, infravörös fűtőtestek/panelek, légkondicionálók, termosztátok.

 ( 210 ) M 18 03328

 ( 220 ) 2018.11.10.

 ( 731 )  Katóné Szántó Márta, Enying (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )   28    Fejlesztőkártyák.

 ( 210 ) M 18 03336

 ( 220 ) 2018.11.10.

 ( 731 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 554 )

 ( 511 )   33    Szatmár eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 210 ) M 18 03376

 ( 220 ) 2018.11.13.

 ( 731 )  Bártfai Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, Tárnok (HU)

 ( 740 )  Lohn Ügyvédi Iroda, 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).

 ( 210 ) M 18 03380

 ( 220 ) 2018.11.14.

 ( 731 )  WithLight Világítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budajenő (HU)

 ( 740 )  Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) WITHLIGHT

 ( 511 )  11    Világító berendezések; beltéri állólámpák; biztonsági lámpák; csillárok; égőfejek lámpákhoz; égők,

égőfejek; elektromos kisülési csövek világításra; elektromos lámpák; elektromos zseblámpák; fáklyák; fejlámpák;

fénycsövek világításra; fény diffúzorok; gázlámpák; gömblámpák; gyertyás lámpások; ívlámpák; izzószálak

elektromos izzókba, lámpákba; izzószálas égők; keresőlámpák, zseblámpák; laboratóriumi égők; laboratóriumi

lámpák; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz; lámpák

járművekhez; lámpák karácsonyfákhoz (elektromos); lámpások világításra; lámpaüvegek ((1), (2), (3));

LED-diódás világító berendezések; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; reflektor lámpák; világító

 berendezések és készülékek; világító házszámok; villanykörték ((1), (2)).

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

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

dekoráció tervezése ((1), (2)); energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés;

építészeti konzultáció; grafikai tervezés; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos

mérések; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok elkészítése; stíldíszítés (ipari formatervezés);

 világítástervezés.

 ( 210 ) M 18 03381

 ( 220 ) 2018.11.15.

 ( 731 )  Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)

 ( 740 )  Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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).

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

 borotvák (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).

 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).

 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).

 ( 210 ) M 18 03383

 ( 220 ) 2018.11.15.

 ( 731 )  Ziegler Gábor, Veresegyház (HU)

 ( 541 ) JACKS & BEARS
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 ( 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).

 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).

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03384

 ( 220 ) 2018.11.15.

 ( 731 )  Ziegler Gábor, Veresegyház (HU)

  

( 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).

 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).

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03389

 ( 220 ) 2018.11.15.

 ( 731 )  Imre Ferenc Attila, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Anyaggyártó és feldolgozó gépek; gépek és gépi eszközök az anyagok kezelésére és gyártási tevékenységére;

vágó-, fúró-, csiszoló-, élező- és felületkezelő gépek és berendezések; légtisztítók (légszűrők) motorokhoz;

üzemanyag-befecskendezők belső égésű motorokhoz; motorszűrők; motorok hajtóművek és gépalkatrészek,

 valamint vezérlések gépek és motorok üzemeltetéséhez.

 37    Motorok és hajtógépek karbantartása, szervizelése, beállítása és javítása; gépjárművek és az azokhoz tartozó

motorok javítása és karbantartása; járművek javítása, karbantartása és üzemanyaggal való feltöltése; gépjárművek

 motorjainak javítása és karbantartása.

 ( 210 ) M 18 03416

 ( 220 ) 2018.11.16.

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

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 03420

 ( 220 ) 2018.11.16.

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

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 03423

 ( 220 ) 2018.11.16.

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

 ( 740 )  dr. Dulin György, 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 03429

 ( 220 ) 2018.11.17.

 ( 731 )  ContentPlus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Raskó Attila, Budapest

 ( 541 ) ContentPlus

 ( 511 )  35    Internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing segítségnyújtás; reklám- és

marketing konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média
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területén; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti segítségnyújtás; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus

médiában; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével;

számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület

biztosítása weboldalakon; e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; hirdetéssel

kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing menedzsment

konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing menedzsment tanácsadás; marketing menedzsmenthez

kapcsolódó tanácsadás; marketing tanácsadás; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére;

marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketinggel

kapcsolatos szakmai konzultáció; marketingtrendek elemzése; promóciók szervezése audiovizuális média

használatával; promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; promóciós

tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámozáshoz kapcsolódó üzleti szaktanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási

szolgáltatások; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások;

reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó tanácsadás; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti

tanácsadás; tanácsadás fogyasztói vásárlási szokások és igények elemzése terén, érzékelési, minőségi és

mennyiségi jellegű adatok segítségével; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti

konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing

tanácsadás; üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; fogyasztói kutatások; internethasználatra vonatkozó szokásokhoz kapcsolódó piackutatási

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatási szolgáltatások reklámozással és marketinggel kapcsolatban; kutató

szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; marketing tanulmányok készítése; marketing előrejelzés; marketing

tanulmányok előkészítése; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; marketingadatok

statisztikai értékelése; marketinghez kapcsolódó elemzés; marketingstratégiai vizsgálatok; piacanalízis;

piacbefolyásolás terén végzett kutatás és elemzés; piacelemzéshez kapcsolódó információk gyűjtése; piacelemzési

beszámolók készítése; piacelemzési és -kutatási szolgáltatások; piacelemzési szolgáltatások áruk elérhetőségével

kapcsolatban; piacelemzési szolgáltatások áruk értékesítésével kapcsolatban; piacértékelési szaktanácsadás;

piacértékelési szolgáltatások; piaci elemző és kutató szolgáltatások; piaci előrejelzés; piaci felmérés elemzése;

piaci felmérések készítése, lebonyolítása; piaci információk szolgáltatása általános fogyasztási cikkekkel

kapcsolatban; piaci közvélemény-kutatási tanulmányok; piaci tanulmányok készítése és elemzése; piaci

tanulmányok készítése, beleértve a közvélemény-kutatást; piaci tanulmányokhoz kapcsolódó információk

gyűjtése; piaci ügynöki kutatási tevékenység; piackutatás; piackutatás és analízis; piackutatás és marketing

tanulmányok; piackutatás kiadványok olvasóira vonatkozó információk összeállításához; piackutatás

reklámozáshoz; piackutatáshoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; piackutatáshoz kapcsolódó információk

gyűjtése; piackutatási adatok elemzése; piackutatási adatok értelmezése; piackutatási adatok és statisztikák

elemzése; piackutatási és -elemzési szolgáltatások; piackutatási információnyújtás; piackutatási statisztikák

elemzése; piackutatási szaktanácsadás; piackutatási statisztikák nyújtása; reklámelemzés; reklámhatékonyság és

piackutatási elemzés; reklámozás hatásának elemzése; reklámozási kutatás; üzleti- és piackutatás; címlisták

összeállítása; leendő vásárlók listáinak összeállítása; levelezőlisták összeállítása; online üzleti címjegyzékek

összeállítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák összeállítása; üzleti adatok gyűjtése; üzleti

információk összegyűjtése; üzleti információk összeállítása; üzleti információk gyűjtése; üzleti információ

összeállítása; üzleti statisztikai információk összeállítása; üzleti statisztikák beszerzése; üzleti statisztikák és

kereskedelmi információk összeállítása; üzleti statisztikák gyűjtése; üzleti statisztikák készítésével kapcsolatos

konzultáció; üzleti statisztikák készítése; üzleti statisztikák összegyűjtése; üzleti statisztikák összeállítása; üzlettel

 kapcsolatos statisztikai adatok összeállítása; vállalati tevékenységekkel kapcsolatos üzleti információk szerzése.

 41    Képzés számítógépes programok működtetése terén; képzés a reklámozás terén; értékesítési képzési

szolgáltatások; értékesítési személyzet képzésére irányuló szolgáltatások; értékesítési tréning; marketing

ismeretekkel kapcsolatos előadási szolgáltatások; oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok

szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú bemutatók
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rendezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatás, tanítás; oktatás és képzés biztosítása; oktatás biztosítása; oktatási

célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése;

oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú tanfolyamok

lebonyolítása; oktatási előadások szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási konferenciák szervezése;

oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási

szemináriumok tartása; oktatási szolgáltatások az információtechnológia használatával kapcsolatban; oktatási

szolgáltatások nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktató szemináriumok szervezése; oktatótanfolyamok

lebonyolítása; online képzések biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; online oktatás biztosítása

számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatás biztosítása; online oktatási

tanfolyamok biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; számítógépes

szoftver használatával foglalkozó oktatás; számítógépes szoftverek alkalmazásával kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos képzések; számítógépes szoftveres képzés;

szemináriumok; üzleti képzések szervezése; üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti tanfolyamok lebonyolítása;

workshopok és szemináriumok rendezése; blogírási szolgáltatások; brosúrák kiadása; böngészhető kiadványok

megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; dokumentumok kiadása; digitális videó, audió

és multimédia kiadási szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten;

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

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok (nem letölthetők); elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, publikálása (nem letölthető);

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online

megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása;

elektronikus publikációk; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; fényképek

közzététele; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és

könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok multimédiás megjelentetése;

forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírói szolgáltatások; globális számítógépes hálózaton

elérhető elektronikus hírlapok; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása;

hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; írott szövegek

kiadásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; magazinok multimédiás

megjelentetése; multimédiás anyagok online kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online

rendelkezésre bocsátása; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása számítógépes világhálózaton vagy az

interneten keresztül; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; online

kiadványok megjelentetése; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a

reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegírás; web-es újságok

megjelentetése; animációs rajzfilmek készítése; animációs szolgáltatások; animációs szórakoztató mozifilm

készítésével kapcsolatos szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; fényképészet; fényképszerkesztés;

filmek és videofilmek gyártása; fotóösszeállítások készítése; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és

videofelvételek készítése; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; multimédiás szórakoztatás biztosítása

weboldalon keresztül; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatóvideók készítése; videó szerkesztés;

videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videók gyártása; videók, videofelvételek készítése;

 videokészítési szolgáltatások; zenés videók készítése.

 42    Alkalmazási szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; elektronikus tárhelyek [webhelyek] rendelkezésre

bocsátása vagy bérbeadása az interneten; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; adatbázis

kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatfeldolgozó

programok bérbeadása; adatok importálására és kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; felhő alapú

számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló online, nem letölthető operációs szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs

szoftverek bérbeadása; felhő-alapú virtuális számítógépes rendszerek biztosítása; honlapok létrehozása és
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karbantartása mobiltelefonokhoz; honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges

használatának biztosítása; internetalapú alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása; internetalapú

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; internetes oldalak szolgáltatása; nem letölthető online szoftverek

biztosítása kommunikációs célokra; nem letölthető, online szoftverek biztosítása; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának

lehetővé tétele online naplók és blogok készítéséhez és megjelentetéséhez; nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ

kezelése céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása

céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése céljából; online,

nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok továbbítása céljából; szoftver mint

szolgáltatás [saas]; szoftverek biztosítása számítógépes világhálózaton keresztül; szoftverszolgáltatásokkal (saas)

kapcsolatos konzultáció; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok és alkalmazások területén; vállalati

tartalomkezelés; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása; számítógépes szoftverek

alkalmazásával és használatával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos

konzultáció; számítógépes szoftverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás;

tanácsadás honlapok és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

szoftverekkel kapcsolatban; digitális tartalmak platformok közötti konvertálása digitális tartalmak más formáiba;

 dokumentumadatok átvitele egyik számítógépes formátumról a másikra.

 ( 210 ) M 18 03511

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Zloranth Kft., Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé.

  35    Kávékkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatás.

  40    Kávé pörkölése és feldolgozása.

 ( 210 ) M 18 03517

 ( 220 ) 2018.11.27.

 ( 731 )  Kimmel Andrea, Fót (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lavina marketing

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03518

 ( 220 ) 2018.11.27.

 ( 731 )  Kandy International Kereskedelmi Kft., Fót (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kimmel

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 8. szám, 2019.04.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M816



 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 18 03522

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Free Bakery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Pizza; friss pizzák; pizzaszószok; elkészített pizzaételek; előkészített pizzák; gluténmentes pizza;

latózmentes pizza; szójamentes pizza; pékáruk pizza jellegű ízesítéssel; gluténmentes pékáruk; latózmentes

 pékáruk; szójamentes pékáruk.

 43    Éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; ételkészítési szolgáltatások; pizzériák; bisztró [büfé]

szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; étel előkészítés; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvihető ételekkel

 kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03523

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Török Dóra, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Attila, 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 03532

 ( 220 ) 2018.11.27.

 ( 731 )  CAOLA Kozmetikai és Háztartás Vegyipari Zártkörűen működő Rt., Diósd (HU)

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

 ( 541 ) VELMETINA

 ( 511 ) 3    Balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;

hajhullámosító készítmények; hajspray; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai krémek; kozmetikai

maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; olajok kozmetikai célokra; olajok

 testápolási, higiéniai célokra; samponok; száraz sampon.

 ( 210 ) M 18 03546

 ( 220 ) 2018.11.28.

 ( 731 )  Windt Barbara Claudia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 03550

 ( 220 ) 2018.04.11.
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 ( 731 )  Koraszülöttekért Országos Egyesület, Szentes (HU)

 ( 740 )  Tapolczai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KORIP

 ( 511 )  10    Ortopédiai cikkek; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek;

 készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.

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

 ( 210 ) M 18 03557

 ( 220 ) 2018.11.30.

 ( 731 )  Tóth Julianna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; sport és kulturális tevékenység.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatás; egészséggel és életmóddal kapcsolatos szolgáltatások; interneten

keresztüli szolgáltatások; táplálkozási tanácsadás; szabadidős rendezvények; aromaterápia; méregtelenítési

eljárások; természetes terápiás szolgáltatások; sportoktatás; oktatás, nevelés, életmód és sporttevékenység;

 állapotfelmérés.

 ( 210 ) M 18 03565

 ( 220 ) 2018.11.30.

 ( 731 )  Dellemann Erika, Wilen bei Wil (CH)

 ( 740 )  dr. Fori Hajnal, Budapest

  

( 591 )

 ( 511 )   35    Marketing szolgáltatások.

  41    Klubszolgáltatások.

  45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 18 03571

 ( 220 ) 2018.04.11.

 ( 731 )  Koraszülöttekért Országos Egyesület, Szentes (HU)

 ( 740 )  Tapolczai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KOREXPO

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

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

 és kutató szolgáltatások.

 45    Gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatások]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; ruházat

kölcsönzése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes

levelezési szolgáltatások; társadalmi összefogás szervezése hátrányos helyzetű csoport számára, érintett családok

összeismertetése, szakértői segítség közös igénybevételének, rendezvényeknek, konferenciáknak a szervezése;

használt cikkek és ruhák csere-beréje, ennek megszervezése; adománygyűjtés szervezése; jótékonysági

tevékenységek szervezése; speciális segédeszközök juttatása (juttatásának megszervezése); érzékenyítő

programok szervezése; online közösségi oldalakon csoportok üzemeltetése; szakmai segítségnyújtás
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(szakemberekkel, szervezetekkel kapcsolattartás, információtovábbítás, szakmai tájékoztató anyagok kiadása);

 lelkisegély-szolgálat működtetése.

 ( 210 ) M 18 03585

 ( 220 ) 2018.11.30.

 ( 731 )  László Béla, Budapest (HU)

 ( 541 ) Sportolj és spórolj!

 ( 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.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 18 03586

 ( 220 ) 2018.12.01.

 ( 731 )  Oroszvári Péter, Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03595

 ( 220 ) 2018.12.03.

 ( 731 )  Somogyi Péter, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros hanghordozók, CD, DVD.

  25    Ruházati termékek.

  41    Kulturális tevékenység, zenés rendezvények szervezése, zenekari szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03656

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03658
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 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03659

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03660

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03678

 ( 220 ) 2018.12.11.

 ( 731 )  Seiferling Michael Bernhard, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Szenthe Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Motorsporttal kapcsolatos járművek; motorsporttal kapcsolatos szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési

 eszközök.

 35    Motorsporttal kapcsolatos reklámozás; motorsporttal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek; motorsporttal

 kapcsolatos kereskedelmi adminisztráció; motorsporttal kapcsolatos irodai munka.

 36    Motorsporttal kapcsolatos biztosítás; motorsporttal kapcsolatos pénzügyi ügyletek; motorsporttal

 kapcsolatos valutaügyletek.

 ( 210 ) M 18 03684
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 ( 220 ) 2018.12.11.

 ( 731 )  KONELI-Konstruktív Életvezetés Iskolája Alapítvány, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadványok; könyvek; tankönyvek.

  41    Oktatás; nevelés; óvodák, iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03687

 ( 220 ) 2018.12.11.

 ( 731 )  First Coffee Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vicino

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03688

 ( 220 ) 2018.12.12.

 ( 731 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Piricarb

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

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

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

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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 03692

 ( 220 ) 2018.12.12.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest
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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 03693

 ( 220 ) 2018.12.12.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cápák Között

 ( 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 03695

 ( 220 ) 2018.12.13.

 ( 731 )  Ádám Krisztián, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, kulturális tevékenységek, cirkuszok.

 ( 210 ) M 18 03700

 ( 220 ) 2018.12.13.

 ( 731 )  Janik Anita, Bag (HU)

 Dajkó György, Bag (HU)

 ( 541 ) PETITE by Janik Anita

 ( 511 )   14    Ékszerek; drágakövek; féldrágakövek; kulcstartók; órák.

 25    Ruházati cikkek, alsó és felsőruházat; lábbelik, cipők, szandálok, csizmák, papucsok; sapkák, sálak,

 kalapok.

 41    Divatbemutató; szépségvereseny; life coaching; fashion coaching; style coaching; stílustréning; öltözködési

gyakorlati személyes képzés; életstílus és személyiségfejlesztő szeminárium; divat, életstílus mentorálás;

 öltözködési és életvezetési személyes oktatás.

 ( 210 ) M 18 03703

 ( 220 ) 2018.12.13.

 ( 731 )  MEDICOR Elekronika, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  10    Betegmegfigyelő berendezések; bőrhőmérséklet-indikátorok orvosi használatra; diagnosztikai eszközök

gyógyászati célra; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra diagnosztikai, vizsgálati és felügyeleti

berendezések; diagnosztikai berendezések a terhesség kimutatására; elektródák elektrofiziológiai paraméterek

érzékelésére; elektronikus hőmérők gyógyászati használatra; elektronikus orvosi készülékek; elektromos melegítő

párnák orvosi célokra; életjelek ellenőrzésére szolgáló készülékek; felfekvés elleni matracok; felfújható párnák

csecsemőknek [gyógyászati célokra]; hőmérséklet szkennerek orvosi használatra; infúziós pumpák; kézi

újraélesztők; kardiotokográfok; fogászati röntgenberendezések; analóg és digitális mammográfiai berendezések;

magzati szívmonitorok; matracok, szülészeti; meleglevegős terápiás készülékek; lézerek orvosi célokra;

szívókészülékek orvosi használatra; UV lámpák orvosi, gyógyászati alkalmazásokhoz; ideg- és izomstimulátorok;

a vér oxigénszint telítettségének regisztrálására szolgáló elektronikus eszközök [gyógyászati használatra]; orvosi

ruházat; orvosi képalkotó berendezések; orvosi bútorok és ágyak, a betegek mozgatására alkalmas eszközök;

ortopédiai és mozgást elősegítő segédeszközök; mesterséges szervek és implantátumok; maszkok és berendezések

mesterségek lélegeztetéshez; fogamzásgátló eszközök; fizioterápiás és rehabilitációs berendezések; fizikoterápiás

készülékek; hallásvédő eszközök; hallókészülékek; protézisek és mesterséges implantátumok; babaetető cumik;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; elektromos melegítő párnák orvosi célokra; fecskendők

gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra és injekciózáshoz; hőmérők gyógyászati célokra;

hőmérséklet indikátor címkék orvosi célokra; hűtőpárnák elsősegély-nyújtási célokra; injekciós fecskendők;

injekciós fecskendők [fecskendő hengerek]; orvosi injekciós fecskendők; inkubátorok orvosi használatra;

inkubátorok újszülötteknek; karkötők orvosi, gyógyászati célokra; kerekes hordágyak; kompresszorok [sebészeti];

légzőmaszkok mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető készülékek orvosi használatra; mesterséges lélegeztető

készülékek; felfekvés elleni párnák; párnák [betétek, tasakok] felfekvés megelőzésére; permetezők, porlasztók

gyógyászati használatra; infravörös készülékek sebészeti célokra; sugárterápiás, radioterápiás készülékek;

sugárterápiás, radioterápiás eszközök orvosi használatra; szívritmusmérő; szívritmus figyelők; szoptatáshoz

használt készülékek; szülészeti készülékek; takarók, elektromos fűtésű, gyógyászati használatra; tartályok

gyógyszerek alkalmazására, adagolására; terhességi övek; diagnosztikai berendezések a terhesség kimutatására;

újraélesztő készülékek; UV lámpák gyógyászati célokra; vérnyomásmérő készülékek; elektronikus

vérnyomásmérők [orvosi használatra]; vérvizsgáló készülékek; vérelemző berendezések; vércukorszintmérők;

vérzéscsillapító készülékek; vibrátorok ágyakhoz; etetési segédeszközök és cumik; szexuális segédeszközök;

protézisek és mesterséges implantátumok; orvosi röntgenberendezések; röntgendiagnosztikai berendezések;

 röntgensugaras szkennerek orvosi használatra; műtőasztalok; varratanyagok.

 37    Gyógyászati felszerelések karbantartása; gyógyászati gépek és berendezések javítása; gyógyászati eszközök,

készülékek és műszerek karbantartása és javítása; gyógyászati gépek és berendezések javításával vagy

karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; sebészeti eszközök és berendezések javítása és

karbantartása; sebészeti műszerek fertőtlenítése; orvosi készülékek javítása; orvosi műszerek és készülékek

karbantartása; orvosi készülékek üzembe helyezése; egészségügyi berendezések javítása; egészségügyi

készülékek üzembe helyezése; orvos- és kórháztechnikai berendezések javítása, karbantartása (műtéti technika,

orvos elektronika, röntgen berendezések); műtőasztalok, műtőlámpák, illetve azok fődarabjainak felújítása; teljes

test szkenner berendezések szervizelése; röntgenberendezések modernizálása a vizsgáló szerkezetek felújítása;

karditokgráfok, dopplerek szervize; sterilizátorok szervize; univerzális sterilizálók, autoklávok, rozsdamentes

konyhai berendezések szervizelése; orvosi készülékek és berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

 javítása.

 42    Berendezések tesztelése; diagnosztikai berendezések tervezése és fejlesztése; orvosi berendezésekkel

kapcsolatos kalibrálási szolgáltatások; kórházi műszerpark állapot komplex felmérése; sugárvédelmi tervek
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elkészítése; műszerek tervezése; műszerfejlesztéssel kapcsolatos kutatások; tudományos műszerek, eszközök

lízingelése; berendezések és műszerek működésének ellenőrzése; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; orvosi és állatorvosi kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos

tájékoztatás és adatszolgáltatás; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mechanikai kutatás; műszaki

kutatás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; orvosi és gyógyszerészeti kutató szolgáltatások; orvosbiológiai

kutatási szolgáltatások; orvosi technológiák tervezése és fejlesztése; biológiai kutatás, klinikai kutatás és

 egészségügyi kutatás; röntgenberendezések digitalizálása.

 ( 210 ) M 18 03704

 ( 220 ) 2018.12.13.

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03705

 ( 220 ) 2018.12.13.

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03709

 ( 220 ) 2018.12.14.

 ( 731 )  GOF Hungary Kft,, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AVENA GOFIT

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; gluténmentes pékáru előállítására alkalmas lisztkeverékek; kenyér és

 más péksütemények; gluténmentes kenyér és más péksütemények.

  35    Kereskedelmi ügyletek; reklámozás.

 ( 210 ) M 18 03710

 ( 220 ) 2018.12.14.

 ( 731 )  GOF Hungary Kft,, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AVENA GO FIT

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; gluténmentes pékáru előállítására alkalmas lisztkeverékek; kenyér és
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 más péksütemények; gluténmentes kenyér és más péksütemények.

  35    Kereskedelmi ügyletek; reklámozás.

 ( 210 ) M 18 03711

 ( 220 ) 2018.12.12.

 ( 731 )  Németh László Béla, Pomáz (HU)

 ( 541 ) PAINTED SOUNDS

 ( 511 ) 9    Audio CD lemezek; fényképalbumok; hangfelvételek; internetről letölthető digitális zene; letölthető digitális

zene; letölthető elektronikus üdvözlőkártyák postai küldésre; letölthető multimédiás fájlok; letölthető nyomtatható

tervezőnaptárak és határidőnaptárak; letölthető zenefájlok; letölthető zenei hangfelvételek; műsoros DVD-k;

 zenei hangfelvételek; zenét tartalmazó cd-k; zenét tartalmazó letölthető videofelvételek.

 16    Festmények; festmények (képek) keretezve, vagy anélkül; festmények és kalligráfiai munkák; festmények

reprodukciói; fotografikus reprodukciók; grafikai reprodukciók; grafikák; képzőművészeti könyvek;

képzőművészeti reprodukciók; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból, építészmodellek;

művészeti grafikai nyomatok; művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; művészi képek; művészi

lenyomatok; nyomtatott festmény reprodukciók; vízfestmények, akvarellek; hangokkal inspirált képzőművészeti

 alkotások.

 35    Aukciók szervezése és lebonyolítása; aukciós eladások lebonyolítása; aukciós értékesítések, eladások

megszervezése és irányítása; aukciós és fordított aukciós szolgáltatások; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése

online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; interaktív virtuális aukciók lebonyolítása; internetes aukciók

megrendezése és lebonyolítása; internetes aukciók szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú művészeti

kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése

reklámozási célokra; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz;

mobiltelefonos aukciók és fordított aukciók megrendezése és lebonyolítása; eendezvények, kiállítások, vásárok és

bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; számítógépes és telekommunikációs

hálózati aukciók és fordított aukciók megrendezése és lebonyolítása; telefonos aukciók megrendezése és

 lebonyolítása.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása,

fényképezés; az interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; coaching; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványok (nem letölthetők); élő zenei előadások;

előadóművészek művészi vezetése; fényképek közzététele; festmények és kalligráfiák kölcsönzése;

fotóösszeállítások készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; információnyújtás a zene terén;

képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzőművészeti galériák; kiállítási szolgáltatások oktatási

célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése;

kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális szolgáltatások;

kulturális tevékenységek; meditációs tréning; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; műhelyek

lebonyolítása [képzés]; műhelyek szervezése; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori,

promotor szolgáltatások); művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; űvészeti alkotások bérbeadása;

művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti galériák

szolgáltatásai; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nem letölthető filmek

biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása; szabadidős,

rekreációs célú műhelyek; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; színházi előadások művészeti

menedzsmentje, vezetése; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztató célú kiállítások szervezése és

rendezése; távközlési kapcsolaton keresztül online biztosított művészeti galéria szolgáltatások; tréningek

biztosítása; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei felvételek készítése; zenei koncertek;

zenei művek publikálása; zenei produkciók; zenei produkciós szolgáltatások; zenei rendezvények szervezése;
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zenés előadások; zenés szórakoztatás; alkotótáborok szervezése és lebonyolítása; relaxációs koncert; hangfürdő

 koncert.

 ( 210 ) M 18 03712

 ( 220 ) 2018.12.13.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dabóczi Kálmán, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03713

 ( 220 ) 2018.12.13.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dabóczi Kálmán, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03714

 ( 220 ) 2018.12.13.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dabóczi Kálmán, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03715

 ( 220 ) 2018.12.13.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dabóczi Kálmán, Budapest
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( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03716

 ( 220 ) 2018.12.14.

 ( 731 )  NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

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

 ( 541 ) BOJTÁR

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek; sajtok.

  32    Tejalapú és tejet tartalmazó italok, tejsavó alapú italok.

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

 tevékenység a 29. és 32. áruosztályba sorolt termékekkel kapcsolatben.

 ( 210 ) M 18 03718

 ( 220 ) 2018.12.14.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Reich Judit Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03719

 ( 220 ) 2018.12.14.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Reich Judit Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03721

 ( 220 ) 2018.12.14.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dabóczi Kálmán, Budapest
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( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03722

 ( 220 ) 2018.12.14.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dabóczi Kálmán, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03723

 ( 220 ) 2018.12.14.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  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 03724

 ( 220 ) 2018.12.14.

 ( 731 )  Józsefváros közösségeiért Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotoműhelyek szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; könyvtári

szolgáltatás; klubszolgáltatás; mentorálás; pályaválasztási tanácsadó; szakmai átképzés; táboroztatás; versenyek

 szervezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 210 ) M 18 03729

 ( 220 ) 2018.12.15.

 ( 731 )  Eszterházy Károly Egyetemm, Eger (HU)
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 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tpvékenységek (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 szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03730

 ( 220 ) 2018.12.15.

 ( 731 )  Sömjén Krisztina, Zirc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Személyi edzői szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; sport- és fitneszszolgáltatások;

 oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.

 44    Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása;

fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok

kidolgozása; foglalkozás terápia és rehabilitáció; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; masszázs

szolgáltatások; mélyszöveti masszázs; fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; elektroterápiás szolgáltatások

 fizikoterápiához; gyógyászati és egészségügyi klinikai szolgáltatások; gyógyászati tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03731

 ( 220 ) 2018.12.15.

 ( 731 )  Tóth Ádám Mihály, Isaszeg (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Dokkoló állomások mobiltelefonokhoz; dokkoló állomások mobiltelefonokhoz fából; telefontokok;

 telefontokok fából.

 14    Kulcstartók nem fémből; kulcstartók fából; ékszerek nem nemesfémből; ékszerek nem fémből; karkötők

 nem fémből; karkötők fából; karkötők, karperecek; nyakláncok; nyakláncok fából.

 18    Pénztárcák, erszények; pénztárcák, erszények fából; nemesfém pénztárcák, erszények; fém pénztárcák,

erszények; pénztárcák kártyatartó rekesszel; multifunkciós erszények, pénztárcák; pénztárcák/erszények (nem

 nemesfémből készült).

 ( 210 ) M 18 03733

 ( 220 ) 2018.12.15.
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 ( 731 )  dr. Erdélyi-Burgmann Bernadett, Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Mesekönyvek; mesekönyvek gyermekeknek; gyermekkönyv; munkafüzet; feladatokat tartalmazó

munkafüzetek; évkönyv; évkönyvek (nyomtatott kiadványok); naplók, naptárak; poszter; poszterkönyvek;

posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; papírból készült poszterek; képeslapok, levelezőlapok;

 képeslapok, üdvözlőkártyák különböző alkalmakra; könyvjelzők.

  28    Társasjátékok; kártyajátékok; játékbabák.

 35    Ajándéktárgyak kiskereskedelme; bögrék kiskereskedelme; felsőruházati cikkek, sapkák kiskereskedelme;

kulacsok, poharak, kiegészítők, uzsonnás táskák, termoszok, uzsonnás dobozok, tányérok, evőeszközök

 kiskereskedelme; textil kistáska kiskereskedelme; táskák kiskereskedelme.

 ( 210 ) M 18 03734

 ( 220 ) 2018.12.15.

 ( 731 )  Somodi Szilvia, Dunakeszi (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogfehérítő készítmények; fogfehérítő csíkok; fogfehérítő paszták; fogfehérítő krémek; fogfehérítő zselék;

 fogfehérítő készítményekkel átitatott fogfehérítő szalagok [kozmetikumok].

  35    Fogfehérítő készítmények kis - és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 03735

 ( 220 ) 2018.12.15.

 ( 731 )  Szabó Ágnes, Kaposvár (HU)

 Nagy Zoltán, Kaposvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Gyermekkönyvek; könyvek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; gyermekek számára készült

 foglalkoztató füzetek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

 21    Bögrék; korsók; porcelán bögrék; cserép bögrék; csészék; csészék és bögrék; porcelánból készült bögrék;

kerámiaanyagokból készült bögrék; bögrék, nem nemesfémből; műanyag bögrék; poharak, ivóedények,

 bárcikkek.

 41    Videok gyártása; filmek és videofilmek gyártása; videos szórakoztató szolgáltatások; oktatási célú hang- és

 videofelvételek készítése; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés.

 ( 210 ) M 18 03743

 ( 220 ) 2018.12.17.
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 ( 731 )  Austrotherm Kft., Győr (HU)

 ( 541 ) Tervezz velünk egy életre. Vagy kettőre!

 ( 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.

 ( 210 ) M 18 03749

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03751

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) SITADIAB

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03752

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03759

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  Silver Hotel Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bp. 202. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Silver Hotel Budapest

 ( 511 )   43    Szállás biztosítása.

 ( 210 ) M 18 03760

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  Silver Hotel Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bp. 202. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Silver Boutique Hotel

 ( 511 )   43    Szállás biztosítása.

 ( 210 ) M 18 03810

 ( 220 ) 2018.12.19.

 ( 731 )  Kaiping Weishida Seasonings Co., Ltd., Kaiping City, Guangdong Province, P.R. (CN)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Fűszerek; só élelmiszerek tartósítására; sűrítőszerek főzéshez; csípős őrölt bors (fűszer); ecet; ketchup

(szósz); bors (ételízesítő); szószok (ízesítőszerek); kertigyógynövények, tartósított (ízesítőszerek);

élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ízesítők italokhoz, kivéve illóolajok; sörecet; chow-chow

 (ízesítő);ételízesítő (fűszer); szója szósz; saláta öntet; húsmártás.

 ( 210 ) M 18 03811

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Lakatos-Tóth Olivér, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CRV Create Your View

 ( 511 )  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 18 03812

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  NAGISZ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nádudvar (HU)

 ( 740 )  Dr. Barna Péter, Winkler, Barna és Társai 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.

 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.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03813

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  NAGISZ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nádudvar (HU)

 ( 740 )  Dr. Barna Péter, Winkler, Barna és Társai 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.

 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.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03816

 ( 220 ) 2018.12.20.

 ( 731 )  Ruha Star Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BP SKÁLA

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 03817

 ( 220 ) 2018.12.20.

 ( 731 )  Ruha Star Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  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).

 ( 210 ) M 18 03818

 ( 220 ) 2018.12.20.

 ( 731 )  Paterson Katalin, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

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

 vagy állatok részére; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal.
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 ( 210 ) M 18 03819

 ( 220 ) 2018.12.20.

 ( 731 )  Monos István, Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel- ital házhoz szállítás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 03821

 ( 220 ) 2018.12.20.

 ( 731 )  Bliss Europe Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; sörök pukkanó bogyóval; sörök pukkanó bogyóval pohárban; sörök pukkanó bogyóval lezárt

pohárban; söralapú koktélok; söralapú koktélok pohárban; söralapú koktélok lezárt pohárban; söralapú koktélok

pukkanó bogyóval; söralapú koktélok pukkanó bogyóval lezárt pohárban; alkoholmentes borok; alkoholmentes

likőrök; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat

tartalmazó alkoholmentes italok fóliával lezárt pohárban; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes

koktélkeverékek; alkoholmentes koktélok; gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat tartalmazó alkoholmentes

koktélok fóliával lezárt pohárban; alkoholmentes koktélalapok; alkoholmentes gyümölcskoktélok;

gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat tartalmazó nem alkoholos italok pohárban; gyümölcssziruppal töltött

 pukkanó bogyókat tartalmazó nem alkoholos koktélok pohárban.

 33    Pálinka; pálinka pukkanó bogyóval; pálinka pukkanó bogyóval pohárban; pálinka pukkanó bogyóval lezárt

pohárban; pálinka koktélok; pálinka koktélok pohárban; pálinka koktélok lezárt pohárban; pálinka koktélok

pukkanó bogyóval; pálinka koktélok pukkanó bogyóval pohárban; pálinka koktélok pukkanó bogyóval lezárt

pohárban; alkoholos italok gyümölcsből; gyümölcstartalmú alkoholos italok; alkoholos gyümölcskoktél italok;

gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; borból és gyümölcsléből készült

alkoholos italok; készítmények alkoholos italok készítéséhez; koktélok; alkoholtartalmú koktélkeverékek;

elkészített alkoholos koktélok; gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat tartalmazó alkoholos italok fóliával

lezárt pohárban; gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat tartalmazó alkoholos koktélok fóliával lezárt

pohárban; gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat tartalmazó alkoholos italok lezárt pohárban;

gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat tartalmazó alkoholos koktélok lezárt pohárban; gyümölcssziruppal

töltött pukkanó bogyókat tartalmazó nem alkoholos italok pohárban; gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat

 tartalmazó nem alkoholos koktélok pohárban.

 35    Alkoholmentes italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes koktélokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

alkoholmentes koktélokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholos italokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholos italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholos

koktélokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholos koktélokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 18 03822

 ( 220 ) 2018.12.20.

 ( 731 )  Oroszki Tamás, Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Masszázsmedence berendezések; szerelvények masszázsmedencékhez; fürdőszobai berendezések.

 35    Masszázsmedence berendezések kis-és nagykereskedelme; szerelvények masszázsmedencékhez kis-és

 nagykereskedelme; fürdőszobai berendezések kis-és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 03826

 ( 220 ) 2018.12.20.

 ( 731 )  Bajor Beáta 40%, Budapest (HU)

 Bihari Gergely 60%, Dunaújváros (HU)

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

  
( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Edzőtermi szolgáltatások; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testépítéssel kapcsolatos

edzőtermi szolgáltatások; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; táboroztatás; oktatási tevékenységek

szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; szórakoztató tevékenységek

szervezése nyári táborokhoz; tanfolyamok szervezése, tartása; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése;

egészségügyi tanfolyamok szervezése; csapatépítés (oktatás); életmód tanácsadás (képzés); szabadidős, rekreációs

 tevékenységek szervezése.

 ( 210 ) M 18 03827

 ( 220 ) 2018.12.20.

 ( 731 )  Füle-Benák Tünde, Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Koszorúslány ruhák; kismamaruhák; női alkalmi ruhák; esküvői ruhák.

 35    Koszorúslány ruhák bérbeadása; kismamaruhák bérbeadása; női alkalmi ruhák bérbeadása; koszorúslány

ruhák kölcsönzése; kismamaruhák kölcsönzése; női alkalmi ruhák kölcsönzése; esküvői ruhák bérbeadása;

 esküvői ruhák kölcsönzése.

  45    Ruhakölcsönzés; ruhakölcsönzési szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.

 ( 210 ) M 18 03831

 ( 220 ) 2018.12.20.

 ( 731 )  El-Nabulsyné Somszegi Beáta, Budapest (HU)

 dr. Hajós Anna, Budapest (HU)
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 Mészáros Marianna, Budapest (HU)

 Földesi László, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03834

 ( 220 ) 2018.12.20.

 ( 731 )  Hurtyák Róbert András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Kft., Budapest

 ( 541 ) PANCHO TRAINING CENTER

 ( 511 ) 9    Edzésszimulátorok sportoláshoz; edzésszimulátorok labdajátékokhoz; edzésszimulátorok futball játékhoz;

edzésszimulátorok kosárlabda játékhoz; edzésszimulátorok kézilabda játékhoz; edzésszimulátorok röplabda

játékhoz; labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok labdajátékokhoz; labda dobó eszközt tartalmazó

edzésszimmulátorok futball játékhoz; labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok kosárlabdajátékhoz;

labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok kézilabdajátékhoz; labda dobó eszközt tartalmazó

edzésszimmulátorok röplabda játékhoz; futball labda dobó eszközt és kaput tartalmazó edzésszimmulátorok

futball játékhoz; kosárlabda dobó eszközt és palánkot tartalmazó edzésszimmulátorok kosárlabda játékhoz;

kézilabda dobó eszközt és kaput tartalmazó edzésszimmulátorok kézilabdajátékhoz; röplabda dobó eszközt és

hálót tartalmazó edzésszimmulátorok röplabda játékhoz; szoftver labdajáték edző berendezésekhez; szoftver

futball edző berendezésekhez; szoftver kosárlabda edző berendezésekhez; szoftver kézilabda edző

berendezésekhez; szoftver röplabda edző berendezésekhez; labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések;

futball labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; futball labda dobó eszközt és futball kaput tartalmazó

edző berendezések; kosárlabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; kosárlabda dobó eszközt és

kosárpalánkot tartalmazó edző berendezések; kézilabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; kézilabda

dobó eszközt és kézilabda kaput tartalmazó edző berendezések; röplabda dobó eszközt tartalmazó edző

berendezések; röplabda dobó eszközt és röplabda hálót tartalmazó edző berendezések; szoftver labdajátékosok

sportteljesítményének felmérésére labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezéssel; szoftver futballjátékosok

sportteljesítményének felmérésére futball labda dobóeszközt tartalmazó edző berendezéssel; szoftver

kosárlabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére kosárlabda dobóeszközt tartalmazó edző berendezéssel;

szoftver kézilabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére kézilabda dobóeszközt tartalmazó edző

berendezéssel; szoftver röplabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére röplabda dobóeszközt tartalmazó

edző berendezéssel; szoftver futball játékosok sportteljesítményének felmérésére labda dobó eszközt és kaput

tartalmazó edző berendezéssel; szoftver kosárlabda játékosok sportteljesítményének felmérésére labda

dobóeszközt és palánkot tartalmazó edző berendezéssel; szoftver kézilabda játékosok sportteljesítményének

felmérésére labda dobó eszközt és kaput tartalmazó edző berendezéssel; szoftver röplabda játékosok

 sportteljesítményének felmérésére labda dobó eszközt és hálót tartalmazó edző berendezéssel.

 28    Edző berendezések; labdajáték edző berendezések; futball edző berendezések; kosárlabda edző

berendezések; kézilabda edző berendezések; röplabda edző berendezések; labda dobó eszközt tartalmazó edző

berendezések; futball labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; futball labda dobó eszközt és futball

kaput tartalmazó edző berendezések; kosárlabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; kosárlabda dobó

eszközt és kosárpalánkot tartalmazó edző berendezések; kézilabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések;

kézilabda dobó eszközt és kézilabda kaput tartalmazó edző berendezések; röplabda dobó eszközt tartalmazó edző

 berendezések; röplabda dobó eszközt és röplabda hálót tartalmazó edző berendezések.
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 41    Edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőlétesítmények üzemeltetése; sportolók képzése; sportolók

edzése edző berendezéssel; labdajátékosok edzése labdajáték edző berendezéssel; futball-labdajátékosok edzése

futball edző berendezéssel; kosárlabdajátékosok edzése kosárlabdajáték edző berendezéssel; kézilabdajátékosok

edzése kézilabdajáték edző berendezéssel; röplabdajátékosok edzése röplabdajáték edző berendezéssel; futball

játékosok edzése futball labda dobó berendezést tartalmazó edző berendezéssel; kosárlabda játékosok edzése

kosárlabda dobó berendezést tartalmazó edző berendezéssel; kézilabda játékosok edzése kézilabda dobó

berendezést tartalmazó edző berendezéssel; röplabda játékosok edzése röplabda dobó berendezést tartalmazó

edző berendezéssel; futball játékosok edzése futball labda dobó berendezést és kaput tartalmazó edző

berendezéssel; kosárlabda játékosok edzése kosárlabda dobó berendezést és palánkot tartalmazó edző

berendezéssel; kézilabda játékosok edzése kézilabda dobó berendezést és kaput tartalmazó edző berendezéssel;

röplabda játékosok edzése röplabda dobó berendezést és hálót tartalmazó edző berendezéssel; futball játékosok

edzése futball labda dobó berendezést és kaput tartalmazó edzésszimmulátorral; kosárlabda játékosok edzése

kosárlabda dobó berendezést és palánkot tartalmazó edzésszimmulátorral; kézilabda játékosok edzése kézilabda

dobó berendezést és kaput tartalmazó edzésszimmulátorral; röplabda játékosok edzése röplabda dobó berendezést

és hálót tartalmazó edzésszimmulátorral; labdajátékosok sportteljesítményének felmérése labdajáték edző

berendezéssel; futball játékosok sportteljesítményének felmérése futball edző berendezéssel; kosárlabda játékosok

sportteljesítményének felmérése kosárlabda edző berendezéssel; kézilabda játékosok sportteljesítményének

felmérése kézilabda edző berendezéssel; röplabdajátékosok sportteljesítményének felmérése röplabda edző

berendezéssel; labdajátékosok sportteljesítményének felmérése labda dobó eszközt tartalmazó labdajáték edző

berendezéssel; futball játékosok sportteljesítményének felmérése futball labda dobó eszközt tartalmazó futball

edző berendezéssel; kosárlabdajátékosok sportteljesítményének felmérése kosárlabda dobó eszközt tartalmazó

kosárlabda edző berendezéssel; kézilabdajátékosok sportteljesítményének felmérése kézilabda dobó eszközt

tartalmazó kézilabda edző berendezéssel; röplabdajátékosok sportteljesítményének felmérése röplabda dobó

eszközt tartalmazó röplabda edző berendezéssel; futball játékosok sportteljesítményének felmérése futball dobó

eszközt és kaput tartalmazó edző berendezéssel; kosárlabda játékosok sportteljesítményének felmérése kosárlabda

dobó eszközt és palánkot tartalmazó edző berendezéssel; kézilabda játékosok sportteljesítményének felmérése

kézilabda dobó eszközt és kaput tartalmazó edző berendezéssel; röplabda játékosok sportteljesítményének

 felmérése röplabda dobó eszközt és hálót tartalmazó edző berendezéssel.

 ( 210 ) M 18 03836

 ( 220 ) 2018.12.20.

 ( 731 )  YUVA Kft., Hidas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Ajvár [tartósított paprika]; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott

gyümölcsökből válogatás; fokhagyma [konzervek]; kimchi [erjesztett zöldségételek]; lekvárok [citrusfélékből];

liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve; padlizsánkrém; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé

főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2); préselt gyümölcspép; szárított zöldségek; szójaolaj étkezési

 célra; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez.

 35    Árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; fogyasztói

hüségprogramok igazgatása; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés;
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közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére, Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése

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

reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések

 ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 40    Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek

 fagyasztása; fagyasztásos tartósítási szolgáltatások; gyümölcspréselés.

 ( 210 ) M 18 03837

 ( 220 ) 2018.12.20.

 ( 731 )  YUVA Kft., Hidas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes koktélok; alkoholmentes üdítőitalok (1); alkoholmentes üdítőitalok (2); aloe vera italok,

alkoholmentes; esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; készítmények italokhoz; készítmények likőrök előállításához; komlókivonatok sör előállításához;

limonádék; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szörpök italokhoz;

 szörpök limonádékhoz; zöldséglevek [italok].

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás, áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások;

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

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél

szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; televíziós reklámozás;

termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy

 reklám célokra.

 40    Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek

 fagyasztása; fagyasztásos tartósítási szolgáltatások; gyümölcspréselés.

 ( 210 ) M 18 03838
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 ( 220 ) 2018.12.20.

 ( 731 )  YUVA Kft., Hidas (HU)

 ( 541 ) miniTwister

 ( 511 )  32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes koktélok; alkoholmentes üdítőitalok (1); alkoholmentes üdítőitalok (2); aloe vera italok,

alkoholmentes; esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; készítmények italokhoz; készítmények likőrök előállításához; komlókivonatok sör előállításához;

limonádék; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szörpök italokhoz;

 szörpök limonádékhoz; zöldséglevek [italok].

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás, áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; fogyasztói hüségprogramok igazgatása;

honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások;

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

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél

szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; televíziós reklámozás;

termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy

 reklám célokra.

 40    Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek

 fagyasztása; fagyasztásos tartósítási szolgáltatások; gyümölcspréselés.

 ( 210 ) M 18 03840

 ( 220 ) 2018.12.21.

 ( 731 )  Boroznaki Gergely, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   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); ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

  38    Kommunikáció online blogokon keresztül.

 ( 210 ) M 18 03841

 ( 220 ) 2018.12.21.

 ( 731 )  Csák Tímea Noémi, Budapest (HU)

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

 ( 511 )   30    Sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); kézműves édességek.

 39    Étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás; cukrászati készítmények házhozszállítása; sütemények,

 cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények), kézműves édességek házhozszállítása.

 41    Cukrásztanfolyamok szervezése; cukrásztanfolyamok tartása; tanfolyamok szervezése, tartása; tanácsadási

szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; kézművességgel és iparművészettel kapcsolatos oktatási és

 képzési szolgáltatások.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03842

 ( 220 ) 2018.12.21.

 ( 731 )  Késmárki Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; ásványi anyagokkal

dúsított sörök; bock sör; fekete sör [pörkölt maláta sör]; IPA (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kézműves

sörök; komlókivonatok sör előállításához; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; pale ale világos sör; porter [sör];

 saison sör; sör alapú italok; sörcefre; sörök; sörök és sörtermékek; stout [erős barna sör].

 35    Globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

katalógusból rendelhető sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott,

sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások sört tartalmazó dobozok

előfizetői alapon történő eladásával kapcsolatban; sörök postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sörökkel kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03855

 ( 220 ) 2018.12.21.

 ( 731 )  Media Factory Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 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 03857

 ( 220 ) 2018.12.21.

 ( 731 )  Media Factory Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03860

 ( 220 ) 2018.12.21.

 ( 731 )  XENIA FRANCHISING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03864

 ( 220 ) 2018.12.21.

 ( 731 )  Surginvest Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  KOCH Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kutatási és fejlesztési

 szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások.

  43    Átmeneti szállások kiadása; panziók; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek].

 44    Közfürdők higiéniai célokra; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi

szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok lábadozók

utókezelésére; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészet; pszichológus [szolgáltatások];

szanatóriumok; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások;

terápiás szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási

szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése; fizioterápa, fizikoterápia; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; hajbeültetés;

humán szövetbank-szolgáltatások; in vitro megtermékenyítési szolgáltatások; kábítószerfüggő betegek

 rehabilitációja; kiropraktika; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak.

 ( 210 ) M 18 03865
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 ( 220 ) 2018.12.27.

 ( 731 )  Presser Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok,

 fényképek.

  41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 03871

 ( 220 ) 2018.12.28.

 ( 731 )  NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa ÜGyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; tej és tejtermékek, sajtok; tofu, tofus

 pogácsák, yuba (tofu bőr); szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójapogácsák; szójatej.

  32    Szójabab krém; szójaliszt; szójaszósz; szójaalapú italok, nem tejpótlók.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, kiskereskedelmi

 tevékenység a 29. és 32. áruosztályba sorolt termékekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 18 03872

 ( 220 ) 2018.12.28.

 ( 731 )  NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

  32    Tejalapú és tejet tartalmazó italok, tejsavó alapú italok.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, kiskereskedelmi

 tevékenység a 29. és 32. áruosztályba sorolt termékekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 00008

 ( 220 ) 2019.01.02.

 ( 731 )  Endoexpert Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  42    Bakteriológiai kutatás; klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverfejlesztés

szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés;

 szoftvertervezés; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások

diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi szogáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; terápiás

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00009

 ( 220 ) 2019.01.02.

 ( 731 )  Endoexpert Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ENDOEXPERT

 ( 511 )  42    Bakteriológiai kutatás; klinikai kisérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverfejlesztés

szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepités;

 szoftvertervezés; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások

diagnosztikai éskezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; terápiás

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00012

 ( 220 ) 2019.01.04.

 ( 731 )  Szidor László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai,

súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések; biztonsági

berendezések vasúti közlekedéshez, elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy az ellátás vagy felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok,

képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök;

rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák, világító vagy mechanikus jelzőpanelek, tűzoltó

 készülékek.

 37    Betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és

javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása járműjavítás

[üzemzavar]; javítási információk; konzultáció konstrukciókról; számítógépes hardverek [üzembe helyezés,

 karbantartás és javítás]; telefonok üzembe helyezése és javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása,

nem fizikai átalakítás; dokumentumok digitalizálása [szkennelés], elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; gépjárművek műszaki

vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság]; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; kihelyezett szolgáltatók az

információs technológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 8. szám, 2019.04.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M843



munkával kapcsolatos mérések, földmérés; minőség-ellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok

készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); szakszövegek írása;

számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,

kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosságlopás felderítése érdekében; szerver hosting,

szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver

mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás;

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; tudományos és technológiai kutatás

 szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 19 00030

 ( 220 ) 2019.01.08.

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 00032

 ( 220 ) 2019.01.08.

 ( 731 )  Vipcast Media Bt., Gárdony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs

eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; távkonferencia

szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési

útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások; telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes

hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek

és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték

 nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok
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kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; [koaching [tréning]cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése

és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];

játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;

kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállitások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; film letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; radiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással

kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 00069

 ( 220 ) 2019.01.14.

 ( 731 )  Krafcsik István, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) STEREO DENTAL
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 ( 511 )   44    Fogászati rendelők; fogorvosi, szájsebészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00074

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  PALMA a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) PALMFRIT

 ( 511 )   29    Főző olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 19 00083

 ( 220 ) 2019.01.14.

 ( 731 )  Kis Bt., Zebegény (HU)

 ( 541 ) Natura Hill

 ( 511 )   42    Szállodák, hotelek tervezése.

 43    Vendéglátás; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátás

 szervezése születésnapi bulik számára; hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek.

 ( 210 ) M 19 00085

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  Kalló Gyula, Miskolc (HU)

 ( 541 ) skydeejay

 ( 511 )  38    Internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; rádiós és

televíziós műsorszórás; rádiós műsorszórás; rádiós műsorszórással kapcsolatos tájékoztatás; rádiós, televíziós és

 kábeles műsorszórási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00086

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János, Budapest

 ( 541 ) MIDANXIL

 ( 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.

 ( 210 ) M 19 00087

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János, Budapest

 ( 541 ) MEMORIL MITE

 ( 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.

 ( 210 ) M 19 00089

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  Corwell Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) # COOL by Victoria
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 ( 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.

 ( 210 ) M 19 00090

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  Corwell Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa 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.

 ( 210 ) M 19 00091

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  EXELTIS HEALTHCARE, S.L., Azuqueca de Henares, Guadalajara (ES)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) SUPERFOLIC

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 00096

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  Lin Yunfeng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) TESS

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 00097

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mátyus Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  45    Őrszolgálatok; őrző-védő szolgáltatások; éjjeliőr szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00100

 ( 220 ) 2019.01.16.

 ( 731 )  INDEX.HU Informatikai Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 19 00101

 ( 220 ) 2019.01.16.

 ( 731 )  www.Napi.hu Online Internetes és Információs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Ahol üzlet lesz a hírből.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 19 00103

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  Borpalota Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 00107

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  BORPALOTA Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 00108

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  Agrochem Növényvédelmi Kft, Gyomaendrőd (HU)

 ( 541 ) ACBC

 ( 511 )   25    Tornacipők.

 ( 210 ) M 19 00111

 ( 220 ) 2019.01.15.

 ( 731 )  Dr. Becker Bérdi Gergely, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) Pyroperett

 ( 511 )   41    Kulturális és művészeti rendezvények szervezése.
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 ( 210 ) M 19 00122

 ( 220 ) 2019.01.16.

 ( 731 )  Zelenák Adrián Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bolti kiskereskedelmi szolgáltatások

szőnyegekkel kapcsolatban; egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerek postai

rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; evőeszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; evőeszközökkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; festékek viszonteladása; hajápoló termékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; illatosító készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; illatosító

készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online

kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kertészeti célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti

cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti felszereléssel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kertészeti felszereléssel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertművelési termékekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

kertészeti termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat

területén; kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi

ruházati csomagküldési szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások irodaszerekkel kapcsolatban;

kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások otthoni

textíliákhoz kapcsolódóan; kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme; kozmetikai és szépségápolási

termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; kozmetikumokkal kapcsolatos online

kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi

anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; papírárukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; papírárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

piperecikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; teákkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztításra használt árucikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

tisztításra használt árucikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztítókészítményekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztítókészítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; vízvételi berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vízvételi berendezésekkel

 kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00131

 ( 220 ) 2019.01.17.

 ( 731 )  Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  4    Benzin.

 ( 210 ) M 19 00135

 ( 220 ) 2019.01.17.

 ( 731 )  Török Tamás Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények;

élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és fűszerek; pizza;

 pizzaszószok; pizzaalapok; pizzatészták; salátaöntetek.

  39    Pizza kiszállítás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 19 00136

 ( 220 ) 2019.01.17.

 ( 731 )  Gyurkóné Nagy Ágnes, Békéscsaba (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyteák; kenőcsök gyógyszerészeti használatra.

  33    Alkoholos kivonatok.

 ( 210 ) M 19 00139

 ( 220 ) 2019.01.18.

 ( 731 )  Kukuják Edit, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Balázs, Budapest

 ( 541 ) La Gardenia

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; kiskereskedelmi tevékenység virág és dísznövény

kereskedelem vonatkozásában; nagykereskedelmi tevékenység virág és dísznövény kereskedelem

 vonatkozásában.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00140

 ( 220 ) 2019.01.18.

 ( 731 )  Garamváriné Csanálosi Andrea, Hosszúhetény (HU)

 ( 740 )  Bálint Tamás, Pécs

  

( 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.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 19 00141

 ( 220 ) 2019.01.18.

 ( 731 )  Szegedi Sport és Fürdők Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 00144

 ( 220 ) 2019.01.18.

 ( 731 )  Codecool Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Angelika, Budapest

 ( 541 ) Codecool

 ( 511 )   35    Munkaerő kölcsönzés; munkaerő-közvetítés.

  41    Informatikai oktatás; know-how átadása (képzés).

 ( 210 ) M 19 00147

 ( 220 ) 2019.01.18.

 ( 731 )  Geske André, Lübbecke (DE)

 ( 740 )  Katona és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Vibrátorok mint felnőtt szexuális segédeszközök; elektromos masszázsberendezések; masszázskészülékek

 személyes használatra.

 35    Az erotika területéhez tartozó termékek kiskereskedelme; az erotika területéhez tartozó termékekre

vonatkozó csomagküldési szolgáltatás; az erotika területéhez tartozó termékek online kereskedelme; az erotika

területéhez tartozó termékek nagykereskedelme; az erotika területéhez tartozó termékekre vonatkozó

nagykereskedelmi csomagküldési szolgáltatás; az erotika területéhez tartozó termékek online nagykereskedelme;

vibrátorok mint felnőtt szexuális segédeszközökre, elektromos masszázsberendezésekre és személyes használatra

szóló masszázskészülékekre vonatkozó kiskereskedelem, nagykereskedelem, csomagküldési szolgáltatás, online

 kereskedelem; szexuális segédeszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00148

 ( 220 ) 2019.01.18.

 ( 731 )  Geske André, Lübbecke (DE)

 ( 740 )  Katona és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  10    Vibrátorok mint felnőtt szexuális segédeszközök; elektromos masszázsberendezések; masszázskészülékek

 személyes használatra.

 ( 210 ) M 19 00150

 ( 220 ) 2019.01.21.

 ( 731 )  Zhang Wensheng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest
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 ( 541 ) EASEURO TRAVEL

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 19 00151

 ( 220 ) 2019.01.21.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 19 00152

 ( 220 ) 2019.01.21.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 19 00158

 ( 220 ) 2019.01.21.

 ( 731 )  Csikós András, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nevelő Ágnes Ilona, Debrecen

 ( 541 ) IMODIFA

 ( 511 )  19    Ablaküveg, a járműablakok kivételével; ablaküveg építési célokra; agglomerált parafa építkezéshez;

ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; alakításra alkalmas fa; armatúrák,

tartóvázak nem fémből, építési célra; állványzat; árbocok, nem fémből; balusztrádok, nem fémből; bevonatok

[építőanyagok]; biztonsági üveg; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből;

csatornafedők, nem fémből; csövek nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez; deszkák fából,

építéshez; díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra; dongafák; dúcok, támfák, nem fémből;

elágazócsövek, ágcsövek, nem fémből; elektromos vezetékeket tartó oszlopok, nem fémből; előregyártott

emelvények, nem fémből; előtetők, nem fémből; emlékművek, nem fémből; emléktáblák, nem fémből; építési

üveg; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; épületek, nem fémből; épületpanelok, nem fémből;

ereszcsatornák, nem fémből; esővízcsatornák, nem fémből, építési célokra; faanyag, fűrészáru; faanyag háztartási

eszközök készítéséhez; fa burkolatokhoz; (1); fa burkolatokhoz (2); falicsempék, nem fémből; fali díszlécek, nem

fémből; farostlemezek építéshez; fa útburkolatok; forgóajtók, nem fémből; furnérlemez; fűrészáru, deszkaáru;

fűrészelt fa; gerendák, tartóoszlopok, nem fémből (1); gerendák, tartóoszlopok, nem fémből (2);

gipszgipszvakolat; harmonikaajtók nem fémből; harmonikaajtók, nem fémből; hirdetőoszlopok, nem fémből;
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istállók; járólapok, nem fémjel; zőtáblák, nem világítók, nem mechanikusak, nem fémből; kandallóburkolatok

nem fémből; kerékpárállványok parkoláshoz, nem fémből; keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz (1);

keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz (2); keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz (3); kerítések, nem

fémből; készházak; külső redőnyök, nem fémből, nem textilanyagokból; lécek, nem fémből; léckerítés [nem

fémből]; lengőajtók, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; lépcsők, nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak

részei], nem fémből; lugasok [építmények nem fémből]; madárfürdők [nem fém szerkezetek]; madárházak, nem

fémből [építmények]; madár ülőkék, ülőfák [kalitkában]; megmunkált fa; mennyezetek, nem fémből; mobil

épületek, nem fémből; mobil melegházak, nem fémből; nád, építési célra; napelemeket tartalmazó, nem fém

tetőszerkezet; négyzetfa [ácstermék]; nem fém ablakpárkányok; nem fémből készült falborítások építéshez; nem

fém építőanyagok; nem fém konzolok építőipari célra; nem fém oszlopok építkezéshez; nem világító, nem

mechanikus jelek, táblák, nem fémből; nem világító, nem mechanikus útjelzők, nem fémből; nem világító

útjelzők, nem fémből; oszlopok, nem fémből; öntödei öntőformák, nem fémből; padlóburkolatok [fából];

padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből; padlódeszkák; padlók, nem fémből; páncélburkolat, nem fémből;

páncélok, nem fémből; páncélozott ajtók nem fémből; parkettafák; parketták; pavilonok; profillécek fából

falburkolathoz [lambéria]; rácsozatok nem fémből; redőnyök, nem fémből; rovarhálók, nem fémből; sertésólak,

nem fémből; silók, nem fémből; síremlékek, nem fémből; síremléktáblák, nem fémből; sírkamrák, nem fémből;

sírkő sztélék, nem fémből; sírkövek, sírboltok, nem fémből; sírlapok, nem fémből; szádfalak, szádpallók, nem

fémből; szemöldökfák, áthidalók, nem fémből; szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből; táblás faburkolat;

távíróoszlopok, nem fémből; telefonfülkék, nem fémből; tetősarok-gerendák; tűzálló építőanyagok, nem fémből;

tyúkólak, nem fémből; ugródeszkák, trambulinok, nem fémből; üvegházak keretei, vázai, nem fémből; vásári

bódék; vásári bódék, házikók; vasúti talpfák, nem fémből; zászlórudak nem fémből; zászlórudak, nem fémből;

 zsaluk, spaletták, nem fémből; zsaluzat betonhoz, nem fémből.

 ( 210 ) M 19 00161

 ( 220 ) 2019.01.21.

 ( 731 )  KINEKO Kft., Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Járművek kis- és nagykereskedelme; gépkocsik adás-vétele; gépkocsik eladásra történő meghirdetése;

 gépkocsik bemutatása kommunikációs médiában, kereskedelmi célokból.

  39    Gépkocsi kölcsönzés, gépkocsi lízing.

 ( 210 ) M 19 00164

 ( 220 ) 2019.01.21.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Téttel teljes az élmény

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és

 számítógépes perifériák.

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 00165

 ( 220 ) 2019.01.21.
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 ( 731 )  VECTRA-LINE Plus Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; irodai kellékek; palatáblák (íráshoz); rajztáblák; tanítási és oktatási

 anyagok (kivéve készülékek, berendezések).

 ( 210 ) M 19 00205

 ( 220 ) 2019.01.24.

 ( 731 )  Arshcharan Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth-Kalászi András, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 00206

 ( 220 ) 2019.01.24.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Szárnyas hús; baromfi; húskészítmények; felvágottak; sonka; virsli; csomagolt hústermékek; fagyasztott

hűstermékek; főtt húsételek; teljesen vagy lényegében szárnyas húsból készült készételek, hamburgerek,

 húspogácsák.

 ( 210 ) M 19 00207

 ( 220 ) 2019.01.24.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Szárnyas hús; baromfi; húskészítmények; felvágottak; sonka; virsli; csomagolt hústermékek; fagyasztott

hűstermékek; főtt húsételek; teljesen vagy lényegében szárnyas húsból készült készételek, hamburgerek,

 húspogácsák.

 ( 210 ) M 19 00209

 ( 220 ) 2019.01.24.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 ) VASLADY
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 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek; csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 19 00212

 ( 220 ) 2019.01.25.

 ( 731 )  Csesznek Községi Önkormányzat, Csesznek (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális rendezvények szervezése, szórakoztatás.

 ( 210 ) M 19 00217

 ( 220 ) 2019.01.25.

 ( 731 )  Metzger Alexandra, Szentendre (HU)

 ( 541 ) OptiVidual

 ( 511 )   41    Szemvizsgálattal kapcsolatos képzés, oktatás.

  44    Szemészeti szűrési szolgáltatások, optometriai szolgáltatások; optikai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00219

 ( 220 ) 2019.01.28.

 ( 731 )  N.V. Nutricia, Zoetermeer (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PROTISON

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek

és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára; különleges orvosi célú élelmiszerek az

alultápláltsággal kapcsolatos betegség diétás kezeléséhez; a felsoroltak közül minden, kivéve az ízületi vagy

reumatikus betegségek vagy rendellenességek megelőzésére, kezelésére vagy palliatív kezelésére szolgáló

 gyógyszerek; a fent felsoroltak a sporttáplálékok kivételével.

 ( 210 ) M 19 00221

 ( 220 ) 2019.01.28.

 ( 731 )  Dr. Juhász Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) NÉGUS

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények, péksütemények.

 ( 210 ) M 19 00224

 ( 220 ) 2019.01.25.

 ( 731 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EXOLORFIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

 ( 210 ) M 19 00225

 ( 220 ) 2019.01.25.

 ( 731 )  Kultik Mozihálózat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Peszlen Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 00227

 ( 220 ) 2019.01.27.

 ( 731 )  POLIMA Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fertőszéplak (HU)

 ( 740 )  Dr. Pataki Péter, Mályi

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vatta gyógyászati célokra.

 16    Durva papírkendők [pipere célokra]; egészségügyi papír, wc-papír; egészségügyi papírok; higiéniai papír

kéztörlők; konyhai papírtörlők [tekercsek]; papír asztalterítők; papír kéztörlők; papír törlőkendők; papír

szemeteszsákok [háztartási használatra]; papír szemeteszsákok; papírtörlők, papírtörölközők; papírtörölközők;

vizsgálóasztalokon használt papír; wc-papír tekercsek; wc-papírok, toalettpapírok; toalettkendők papírból;

 papírtörlők tisztítási célokra; papír wc-ülőke borítók.

 ( 210 ) M 19 00228

 ( 220 ) 2019.01.27.

 ( 731 )  POLIMA Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fertőszéplak (HU)

 ( 740 )  Dr. Pataki Péter, Mályi

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolásra szolgáló papírdobozok; ételcsomagoló papír; karton- vagy papírdobozok; légzáró

papírcsomagolás; nedvességálló celofán papír; papír ajándéktasakok, zacskók; papír bevásárlótáskák, szatyrok;

papír- és kartondobozok; papír uzsonnatáskák; papír- vagy kartondobozok; papírból készült nyomtatott

csomagolóanyagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírdobozok; papírdobozok csomagoláshoz;

papírdobozok csomagolás céljára; papírdobozok tárolásra; papírtasakok csomagoláshoz; papírtasakok

élelmiszerekhez; papírtáskák háztartási használatra; papírzacskók; papírtölcsérek; papírzacskók csomagoláshoz;

 papírzacskók és zsákok; újrahasznosított papírból készült csomagolóanyagok.

  21    Szívószálak; papírpoharak; papírtálcák háztartási használatra.

 ( 210 ) M 19 00229

 ( 220 ) 2019.01.28.

 ( 731 )  Nádai Ágota, Nagyatád (HU)

 ( 541 ) Gotta

 ( 511 )   16    Irattartó tárcák.

 18    Táskák, kézitáskák; üresen értékesített kozmetikai táskák; vállon átvethető táskák; vízálló táskák; erszények,

pénztárcák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; kis erszények, pénztárcák; multifunkciós erszények, pénztárcák;

pénztárcák, erszények; pénztárcák kártyatartó rekesszel; pénztárcák kártyatartóval; neszesszerek; piperetáskák,

neszesszerek; hátitáskák [hátizsákok]; féloldalas hátizsákok; hátizsák, hátitáska; kis hátizsákok; sporttáskák,

 tornazsákok.

 22    Hálós táskák/zsákok tároláshoz; szövet tároló táskák értéktárgyak megőrzéséhez; tárolásra használt
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polipropilén zsákok, táskák [nem poggyászként és nem utazáshoz]; erszények szövetből, használaton kívüli

 pénztárcák tárolására.

  28    Sportcikkek hordozására alkalmas táskák.

 ( 210 ) M 19 00230

 ( 220 ) 2019.01.28.

 ( 731 )  Bárdos Eszter Daniella, Nagykovácsi (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Természetes kozmetikumok; panthenolt tartalmazó kozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok; nem

gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; kozmetikumok olajok formájában; kozmetikumok és

kozmetikai készítmények; kozmetikumok egyéni használatra; kozmetikumok; hialuronsavat tartalmazó

 kozmetikumok.

 ( 210 ) M 19 00234

 ( 220 ) 2019.01.28.

 ( 731 )  Albitech Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ALGATER

 ( 511 ) 1    Talajjavítók; talajkondicionálók; talajjavító adalékok; biológiai oltóanyagok, nem gyógyászati használatra;

mikrobiális oltóanyagok, nem gyógyászati használatra; talajoltó anyagok mezőgazdasági használatra, a

 talajszerkezet javítására, haszonnövények növekedésének és terméshozamának javítására.

 ( 210 ) M 19 00237

 ( 220 ) 2019.01.29.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BB #YOLO SZÍVTIPRÓ

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 19 00238

 ( 220 ) 2019.01.29.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BB #YOLO LÉHŰTŐ

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 19 00239

 ( 220 ) 2019.01.29.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BB #YOLO

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 19 00240

 ( 220 ) 2019.01.29.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BB #YOLO LAZÍTÓ
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 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 19 00241

 ( 220 ) 2019.01.29.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BB HOSSZÚ7VÉGE

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 19 00242

 ( 220 ) 2019.01.29.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Balatonboglár eredetmegjelölés területéről származó borok.

 ( 210 ) M 19 00243

 ( 220 ) 2019.01.29.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BB NAPOS OLDAL

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 19 00249

 ( 220 ) 2019.01.30.

 ( 731 )  R.C-21 Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Állateledellel kapcsolatos kis- és nagykereskedelem.

 ( 210 ) M 19 00260

 ( 220 ) 2019.01.30.

 ( 731 )  CowboyTánc Produkció Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó

ünnepségek szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; előadások szervezése; éves oktatási konferencia

szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók
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szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése;

kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;

oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási vagy

szórakoztatási célú versenyek szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs, szabadidős

versenyek rendezése; rekreációs célú konferenciák szervezése; rekreációs célú szemináriumok szervezése;

sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatási célú vetélkedők,

versenyek szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztató célú kiállítások

lebonyolítása; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztató vetélkedők szervezése; találkozók szervezése és

lebonyolítása; táncversenyek szervezése; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; versenyek és

díjkiosztók rendezése; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás

vagy szórakoztatás]; vetélkedők rendezése (szórakoztatás); vetélkedők szervezése; vetélkedők lebonyolítása;

workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; felnőttoktatási szolgáltatások; formában tartó

sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; képzési célú fesztiválok rendezése; képzéssel

kapcsolatos konferenciák rendezése; oktatás és képzés biztosítása; oktatási anyagok terjesztése; oktatási célú

bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú

fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási események szervezése; szabadidős és képzési

szolgáltatások; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tánciskolák; táncoktatás biztosítása; táncoktatás

 felnőtteknek; táncoktatás gyerekeknek; táncoktatás nyújtása; tanfolyamok, képzések szervezése.

 ( 210 ) M 19 00261

 ( 220 ) 2019.01.30.

 ( 731 )  CHANEL, Neuilly-Sur-Seine (FR)

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

 ( 541 ) LE VOLUME REVOLUTION DE CHANEL

 ( 511 )  3    Szappanok, illatszer-készítmények, illóolajok, hajápoló folyadékok, fogkrémek.

 ( 210 ) M 19 00262

 ( 220 ) 2019.01.30.

 ( 731 )  RÜK Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera, Kohlrusz és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

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

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 19 00263

 ( 220 ) 2019.01.30.

 ( 731 )  Czeglédi Tamás, Csengőd (HU)

 ( 740 )  Dr. Tömör Gábor, Kiskőrös

 ( 541 ) NATARA

 ( 511 )  33    Alkoholos borok; alacsony alkoholtartalmú bor; asztali borok; desszertborok; édes borok; fehérbor; habzó

szőlőbor; habzóbor, pezsgő; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok;

 szőlőbor; természetes habzóborok; vörösbor; eredet-megjelöléssel védett borok; borok.
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 ( 210 ) M 19 00266

 ( 220 ) 2019.01.30.

 ( 731 )  Kőszegi Eszter, Kistarcsa (HU)

 Pőcze Gergely, Kistarcsa (HU)

 ( 541 ) PINK STAR NAILS

 ( 511 ) 3    Körömzselé; körömgél; körömlakkok; körömreszelők; köröm csillám; körömolaj; körömlakk alapozók;

körömlakk készítmények; körömápoló készítmények; körömápoló kozmetikumok; körömágybőr-eltávolítók;

körömszínező por; körömlakkok kozmetikai célokra; kozmetikai körömszárító készítmények; körömalapozók

[kozmetikai cikkek]; köröm alapozó lakkok, rétegek [kozmetikai]; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat];

 épített köröm tipek formázására szolgáló por, porcelánpor; műköröm tipek.

 ( 210 ) M 19 00267

 ( 220 ) 2019.01.30.

 ( 731 )  Klement-Simon Krisztina 50%, Sződliget (HU)

 Nagy Adrienn 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kustos Petra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetési- és

 reklámszolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00268

 ( 220 ) 2019.01.31.

 ( 731 )  Wen Jun Ying, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 19 00275

 ( 220 ) 2019.01.31.

 ( 731 )  Berecz Attila 10%, Miskolc (HU)

 Tóth Zoltán András 50%, Budapest (HU)

 Csikós István 10%, Miskolc (HU)

 dr. Faitli József 10%, Miskolc (HU)

 Lutián Endre Máté 10%, Miskolc (HU)

 dr. Poncsák Csaba 10%, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Barzó Tímea, Miskolc

 ( 541 ) JamR - Kék és Narancssárga Emlékkoncert

 ( 511 ) 9    Hangátvitelre szolgáló készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hangreprodukáló készülékek;

hangrögzítő; hangfelvevő készülékek; elektronikus kotta (letölthető); audio keverők; audiovizuális tanítási

eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók;

 interkommunikációs berendezések; letölhető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2).

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus

 levelezés (e-mail); hangposta szolgáltatások; közösségi hálózatok fórumai; rádióadás; rádiós kommunikáció.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; dalírás; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;
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digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; elektronikus

kiadványszerkesztés; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; hangfelvételek kölcsönzése;

hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek; koncertek szervezése és lebonyolítása; jegyirodái

szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); mikrofilmezés; művészeti

alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális; oktató és szórakoztató szolgáltatások;

stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

videorögzítés; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi

 szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 00278

 ( 220 ) 2019.01.31.

 ( 731 )  MABS Solutions Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás, fuvarozás, fuvarközvetítés, utazásszervezés, szállítójármű kölcsönzés, személy és egyéb

 fuvarközvetítés.

 ( 210 ) M 19 00282

 ( 220 ) 2019.01.31.

 ( 731 )  Horváth Eszter, Rácalmás (HU)

 ( 740 )  Dr. Provics-Dobó Ildikó, Szeged

 ( 541 ) Muse de la Mer

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 00283

 ( 220 ) 2019.01.31.

 ( 731 )  Horváth Eszter, Rácalmás (HU)

 ( 740 )  Dr. Provics-Dobó Ildikó, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 00284

 ( 220 ) 2019.01.31.

 ( 731 )  Kovács Dávid, Hidegség (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

szerverek adminisztrálása; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek

tervezése és fejlesztése; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógépes adatelemzési szolgáltatások;

számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; levelezőkiszolgálók felügyelete; információtechnológiai [it]

konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és

helyreállítás; információtechnológiai [it] tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások;

információtechnológiai szaktanácsadás; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás;

számítógépes adatbázisok tervezése; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése; információtechnológiai

 támogató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tesztelése; számítástechnikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 00291

 ( 220 ) 2019.02.01.

 ( 731 )  Medical Service Budapest Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 ) Mammut Egészségközpont

 ( 511 )  44    Egészségügyi ellátás; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügy;

irányított egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi klinikai szolgáltatások; gyógyászati és

egészségügyi szolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; egészségvédelemmel, egészségügyi

ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások;

egészségügyi szűrés; egészségügyi szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; emberi egészségügyi berendezések bérbeadása;

homeopátiás egészségügyi kezelések; idős emberekkel kapcsolatos életvezetési [egészségügyi] tanácsadás;

kiropraktikával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; oszteopátiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások;

otthoni egészségügyi szolgáltatások; otthoni egészségügyi szolgáltatások biztosítása; relaxációs terápiával

kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; telefonos egészségügyi információs szolgáltatások; terápiás masszázzsal

kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi];

egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal;

egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségmegőrző szervezetek által

nyújtott egészségügyi szolgáltatások; böjttel kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; akupunktúrával kapcsolatos

egészségügyi ellátás; ápolási szolgáltatások (egészségügyi); betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi

ellátási és elemzési szolgáltatások; egészségügyi felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; egészségügyi

felszerelések biztosítása; egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egészségügyi szolgáltatások az emberi

test állapotainak kezelésére; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának felméréséhez; egészségügyi

szűrési szolgáltatások az asztma területén; egészségügyi szűrési szolgáltatások alvási apnoé területén; gyógyászati

tájékoztatás az egészségügyi ágazatban; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen egészségügyi szolgáltatások

nyújtása rászorulóknak; lézeres terápiák egészségügyi problémák kezelésére; orvosi, egészségügyi szolgáltatások

biztosítása; orvosi és egészségügyi szolgáltatások dns-sel, genetikával és genetikai vizsgálattal kapcsolatban;

orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció; pszichológiai tanácsadás

egészségügyi problémák feldolgozására; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével

kapcsolatban; tanácsadás idős emberek egészségügyi szükségleteivel kapcsolatban; gyógyászati és egészségügyi

 berendezések bérbeadása.

 ( 210 ) M 19 00297

 ( 220 ) 2019.02.01.

 ( 731 )  Easy Flat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; étel- és italellátás; recepciós szolgáltatások ideiglenes

 szállásadáshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállodai szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 00299

 ( 220 ) 2019.02.01.

 ( 731 )  Essity Hygiene and Health Aktiebolag, 40 503 Göteborg (SE)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi kendők (törülközők); egészségügyi fehérneműk; egészségügyi nadrágok; egészségügyi betétek,
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higiéniai cikkek; inkontinencia betétek; nedvszívó nadrágok és fehérneműk inkontinenciában szenvedőknek;

 inkontinencia pelenkák; papírból és cellúlózból készült eldobható pelenkák és nadrágpelenkák.

 ( 210 ) M 19 00301

 ( 220 ) 2019.02.04.

 ( 731 )  Vitapress Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok;

 alkoholmentes szénsavas italok; nem szénsavas üdítőitalok; szénsavas gyümölcslevek; szénsavas ivólevek.

 ( 210 ) M 19 00308

 ( 220 ) 2019.02.03.

 ( 731 )  Panita Kft., Harkány (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  21    Agyag virágcserepek; cserép virágtartók; díszcserepek; kaspó alátétek; porcelán díszcserepek; porcelán

virágtartók; tálak virágdekorációhoz; tartók virágoknak; virágállványok [virágok elrendezésére]; virágcserép

alátétek; virágcserepek; virágcserép tartók; virágcserepek porcelánból; virágládák ablakba; virágtálak;

 virágvázák; műanyag virágcserepek.

 35    Kertészeti cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

 kertművelési termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00317

 ( 220 ) 2019.02.04.

 ( 731 )  CIYO-JJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csáki-Szántó János, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  14    Aranyból készült karórák; automata karórák; automatikus mérőórával rendelkező digitális karórák;

elektromos karórák; elektronikus órák, karórák; ezüst karórák; gps-készülékkel rendelkező karórák; játék

funkcióval rendelkező karórák; karóra alkatrészek; karóra szíjak; karórák; karóraként használt kronográfok;

karóraszerkezetek; kézi felhúzású mechanikus karórák; lépésszámlálóval rendelkező karórák; mechanikus karórák

 automata felhúzóval; memóriafunkciót tartalmazó karórák.

 ( 210 ) M 19 00320

 ( 220 ) 2019.02.04.

 ( 731 )  JászGép Automatic Kft., Jászberény (HU)

 ( 740 )  Dr. Győri János, Jászberény
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( 546 )

 ( 511 )  16    Papír szívószál; papír pohár; papírpohár papír tető; papírtölcsérek; papírzacskók; papír- vagy

kartondobozok; papír zacskók és zsákok készítéséhez; papírszalagok; papírzacskók csomagoláshoz;

papírdekorációk élelmiszerekhez; kartoncsövek, papírlemez csövek; fapép karton [papíráru]; papír tányéralátétek;

papír alátétek; papír feliratok, zászlók; papíralátétek ivópoharakhoz; papírból készült poháralátétek; papír

törlőkendők; papírból készült zászlók; papírtörlők; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők; papír-írószer

áruk; papíráruk; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből;

 csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; előkék papírból; egészségügyi papír, wc-papír.

 ( 210 ) M 19 00322

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  Vital Base Hungary Kft., Ganna (HU)

 ( 541 ) Vital Base

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

 használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 19 00381

 ( 220 ) 2019.02.08.

 ( 731 )  Szücs Rita Júlia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése;

 szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; terápiás

szolgáltatások; foglalkozás terápia és rehabilitáció; beszéd- és hallásterápia; hallásvizsgálatokkal kapcsolatos

 tanácsadás; egészségfelmérési vizsgálatok; audiológiai szolgáltatások; audiológiai vizsgálatok végzése.

 ( 210 ) M 19 00382

 ( 220 ) 2019.02.08.

 ( 731 )  Vitifruct Kft., Demecser (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; kocsonyák, dzsemek, kompótok,

 gyümölcs- és zöldségkrémek.

  31    Friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények.

 ( 210 ) M 19 00384

 ( 220 ) 2019.02.08.

 ( 731 )  Easycomplex Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára, folyékony étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 19 00385

 ( 220 ) 2019.02.08.

 ( 731 )  Cake World Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; online-, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató rendezvények

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 00386

 ( 220 ) 2019.02.08.

 ( 731 )  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

  44    Gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 210 ) M 19 00388

 ( 220 ) 2019.02.07.

 ( 731 )  DYMOL Vegyi, Ipari és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 19 00389

 ( 220 ) 2019.02.07.

 ( 731 )  Szilvássy István, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Promóciós és reklámozási szolgáltatások.

  41    Konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
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 ( 210 ) M 19 00391

 ( 220 ) 2019.02.08.

 ( 731 )  Magyarvíz Ásványvíz Kft., Lajosmizse (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek; vizek; szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 19 00393

 ( 220 ) 2019.02.08.

 ( 731 )  Magyarvíz Ásványvíz Kft., Lajosmizse (HU)

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

 ( 541 ) Az igazi felfrissülés egy pohár vízzel kezdődik

 ( 511 )   32    Ásványvizek; vizek; szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 19 00394

 ( 220 ) 2019.02.08.

 ( 731 )  StandPark Üdülőközpont Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok

 értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; szálláshelyek bérbeadása.

 41    Szabadidős létesítmények üzemeltetése, szervezése; szabadidős szolgáltatások, ideértve a szabadidős sport-

 és kulturális szolgáltatásokat; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 43    Vendéglátás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás,

 szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; szálláshely szolgáltatások; üdülői vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 00395

 ( 220 ) 2019.02.08.

 ( 731 )  Magyarvíz Ásványvíz Kft., Lajosmizse (HU)

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

 ( 541 ) MIZSE a család vize

 ( 511 )   32    Ásványvizek; vizek; szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 19 00396

 ( 220 ) 2019.02.08.

 ( 731 )  Magyarvíz Ásványvíz Kft., Lajosmizse (HU)

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

 ( 541 ) MIZSE a család vizse

 ( 511 )   32    Ásványvizek; vizek; szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 19 00398

 ( 220 ) 2019.02.08.

 ( 731 )  Nagy Adrienn Nikolett, Kiskunfélegyháza (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   26    Parókák.

  44    Szépségápolási szolgáltatások emberek részére, fodrászat, hajfonás, hajpótlás.

 ( 210 ) M 19 00399

 ( 220 ) 2019.02.07.

 ( 731 )  Fontanus Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Castle of Mind

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; letölthető

 számítógépes játékszoftverek; játékszoftverek; audiovizuális tanítási eszközök.

 28    Hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; játékfigurák; játékkártyák (1); játékkártyák

(2); játékkonzolok; játékok; játékszerek; játéktermi videó játékgépek; sakkjátékok; sakktáblák; táblajátékok;

 társasjátékok; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; videojátékok.

 ( 210 ) M 19 00413

 ( 220 ) 2019.02.11.

 ( 731 )  Tóth Béla, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) ANDOC

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám és marketing tevékenységek; termék bemutatók és kiállítások

 szervezése és lebonyolítása.

 41    Szakmai képzések; know-how képzések; konferenciák, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

 könyvkiadás; képzési tréningek.

 42    Szoftver tervezések és fejlesztések, kiemelten ügyviteli, jogi, termelési, kereskedelmi, pénzügyi és ügyfél

specifikus területeken; adatbiztonsági tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; kutatási

és fejlesztési szolgáltatások; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

 weboldalon keresztül; számítógép-programozás; szoftverek frissítése; szoftver telepítés.

 ( 210 ) M 19 00439

 ( 220 ) 2019.02.13.

 ( 731 )  MOBIL Kenőanyag Kft., Vecsés (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Kenőolaj gépjárműmotorokhoz; kenőolajok, amelyek hidraulikaolajok.

 ( 210 ) M 19 00455

 ( 220 ) 2019.02.14.

 ( 731 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
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 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály és dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 ) LAY'S HOZD AZ ÍZT

 ( 511 )   29    Burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonyachipsek; burgonyaszirmok.

 ( 210 ) M 19 00458

 ( 220 ) 2019.02.14.

 ( 731 )  Hozleiter Fanni, Siófok (HU)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa, Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CukCuk

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 35    Ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos online

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00460

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  Dr. Pekár-Szilágyi Csaba, East Grinstead (GB)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Hajkezelés; hajbeültetés; hajvisszaállítás; hajápolási szolgáltatások; hajgyógyászati szolgáltatások;

hajápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; haj újranövesztésével kapcsolatos egyéni gyógyászati

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00464

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  KAV Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; ajtók és ablakok fémből; fém árnyékolók; előtetők fémből; fém szúnyoghálók;

 ablakredőnyök, zsaluk fémből és mindezek részei és tartozékai.

  17    Tömítő és szigetelőanyagok; ablakütközők gumiból; ajtókitámasztók gumiból.

 19    Műanyag építőanyagok; üveg építőanyagok; nem fém építőanyagok; ablakok nem fémből; ajtók nem

fémből; külső árnyékolók nem fémből és nem textilanyagból; szúnyoghálók nemfémből; redőnyök nem fémből és

 mindezek részei és tartozékai.

  20    Fából, szintetikus anyagokból és nem fémből készült ajtó és ablak tartozékok; beltéri rolók, redőnyök.

 35    Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos

 kereskedelmi tanácsadás ablak és ajtó gyártó- és kereskedelmi üzem részére.

 37    Építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

 ablakok és ajtók beszerelése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások, vizuális

 szórakoztatás szervezése.

 42    Mérnöki munkák; mérnöki tervezés és konzultáció; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia

területén; technológiával kapcsolatos szakértői vélemények szolgáltatása; építészeti tervezési szolgáltatások; ipari

formatervezés; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; szolgáltatások a tudomány
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és a technológia terén, és ezzel kapcsolatos kutatási és fejlesztési szolgáltatások; kutatási szolgáltatások; építési

kutatási szolgáltatások; ipari kutatási szolgáltatások; ipari fejlesztési szolgáltatások; tanácsadás és tervezés ajtó-

 és ablakrendszerek kifejlesztése során.

  45    Licensz szolgáltatások; technológia licenszelése; szellemi tulajdon használatának engedélyezése.

 ( 210 ) M 19 00465

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  KAV Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; ajtók és ablakok fémből; fém árnyékolók; előtetők fémből; fém szúnyoghálók;

 ablakredőnyök, zsaluk fémből és mindezek részei és tartozékai.

  17    Tömítő és szigetelőanyagok; ablakütközők gumiból; ajtókitámasztók gumiból.

 19    Műanyag építőanyagok; üveg építőanyagok; nem fém építőanyagok; ablakok nem fémből; ajtók nem

fémből; külső árnyékolók nem fémből és nem textilanyagból; szúnyoghálók nem fémből; redőnyök nem fémből

 és mindezek részei és tartozékai.

  20    Fából, szintetikus anyagokból és nem fémből készült ajtó és ablak tartozékok; beltéri rolók, redőnyök.

 35    Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos

 kereskedelmi tanácsadás ablak és ajtó gyártó- és kereskedelmi üzem részére.

 37    Építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

 ablakok és ajtók beszerelése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások, vizuális

 szórakoztatás szervezése.

 42    Mérnöki munkák; mérnöki tervezés és konzultáció; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia

területén; technológiával kapcsolatos szakértői vélemények szolgáltatása; építészeti tervezési szolgáltatások; ipari

formatervezés; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; szolgáltatások a tudomány

és a technológia terén, és ezzel kapcsolatos kutatási és fejlesztési szolgáltatások; kutatási szolgáltatások; építési

kutatási szolgáltatások; ipari kutatási szolgáltatások; ipari fejlesztési szolgáltatások; tanácsadás és tervezés ajtó-

 és ablakrendszerek kifejlesztése során.

  45    Licensz szolgáltatások; technológia licenszelése; szellemi tulajdon használatának engedélyezése.

 ( 210 ) M 19 00482

 ( 220 ) 2019.02.14.

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

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; ételek és italok felszolgálása

 éttermi vendégek számára; bisztró [büfé] szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00536

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 8. szám, 2019.04.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M869



 ( 220 ) 2019.02.19.

 ( 731 )  MAXIMA HEALTHCARE LTD., Haywards Heath (GB)

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ERAZABAN

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású ajakápoló, az ajak kiszáradása elleni és ajakhidratáló készítmények; nem gyógyhatású

 kozmetikai szerek az ajkakra; nem gyógyhatású napszűrő készítmények az ajkakra.

5    Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények és anyagok; megelőző és terápiás készítmények ajakherpesz

kezelésére; vírusok elleni készítmények ajakherpeszre és lázhólyagok ellen; gyógyhatású ajakápoló, az ajak

kiszáradása elleni és ajakhidratáló készítmények; gyógyszeres kozmetikai szerek az ajkakra; gyógyszeres

 napszűrő készítmények az ajkakra.

 44    Orvosi készítményekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi problémákkal kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; orvosi jelentések összeállítása; orvosi és pszichológiai tanácsadás betegségek társadalmi

kezelésével kapcsolatban; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának felméréséhez és kezeléséhez;

orvosi információk nyújtása; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és

 konzultáció.

 ( 210 ) M 19 00632

 ( 220 ) 2019.02.28.

 ( 731 )  Hydro Spirit Kft., Zalaszentmihály (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Vegyi összetételek vízkezeléshez.

 11    Egészségügyi készülékek, vízellátó és közegészségügyi berendezések; víztisztító, sótlanító és szabályozó

 berendezések.

 40    Levegő és víz szabályozás és tisztítás; vízkezelés; vízkezelési szolgáltatások; vízkezelés és víztisztítás;

 vízkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőség-ellenőrzés; vízellátó

 berendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00663

 ( 220 ) 2019.03.04.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zöldségeket, húst, csirkét, tojást, halat és/vagy pulykát tartalmazó készételek; elsősorban zöldségeket, baromfit,

halat, húst tartalmazó fagyasztott ételek; levesek és instant levesek; leveskészítmények; baromfihúst, vadhúst,

 húst, zöldségeket és halat tartalmazó készételek.

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő,

sütőporok; só; mustárok; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jégkrémek; [elsősorban] rizst vagy tésztát tartalmazó

készételek; főleg rizst, tésztát, metélt tésztát vagy kuszkuszt tartalmazó snack ételek és instant snack
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ételkészítmények; használatra kész keverékek ételek és szószok elkészítéséhez; főleg rizst, tésztát, metélt tésztát

 vagy kuszkuszt tartalmazó fagyasztott ételek; rizsételek és krumplis ételek.

 ( 210 ) M 19 00841

 ( 220 ) 2019.03.18.

 ( 731 )  Molnár Henrietta, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikecz András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése.

 41    Élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; rádió- és televízióműsorok készítése;

show-műsorok készítése; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakozási, szórakoztatási

információk, szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 ( 210 ) M 19 01017

 ( 220 ) 2019.03.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diagnosztikai készítmények, biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra és diagnosztikai területen.

 10    Gyógyászati készülékek és eszközök, nevezetesen mintagyűjtésre és vizsgálatra szolgáló gyógyászati

készülékek; diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra, nevezetesen diagnosztikai eszközök

kezeléshatékonysági prognózisok felállítására; vérvizsgáló készülékek, elemzőkészülékek gyógyászati

 használatra; a felsoroltak mind diagnosztikai területen.

  42    Tudományos laboratóriumi szolgáltatások diagnosztikai területen.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai, terápiás

 szolgáltatások; a felsoroltak mind diagnosztikai területen.

A rovat 260 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 8. szám, 2019.04.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M871


		2019-04-25T10:19:34+0200
	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala




