
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 02669

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  Good Karma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Németh Vida Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GOOD KARMA

 ( 511 )  43    Gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások; (étel- és

 italszolgáltatás); kantinok, büfék, étkezdék; bisztro szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02685

 ( 220 ) 2018.09.14.

 ( 731 )  AUTÓPATIKA Bt., Nagypáli (HU)

 ( 740 )  Dr. Takács Tibor ügyvéd, Zalaegerszeg

 ( 541 ) autópatika

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

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

 ( 210 ) M 18 02950

 ( 220 ) 2018.10.11.

 ( 731 )  Next More Kft., Csomád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások.

  43    Vendéglátás, szórakozóhely.

 ( 210 ) M 18 03219

 ( 220 ) 2018.10.30.

 ( 731 )  Skála-Coop Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03300
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 ( 220 ) 2018.11.08.

 ( 731 )  Gal Vital Synergy Tech Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Babaváró

 ( 511 )  5    Vitaminok és vitaminkészítmények; étrend- és táplálékkiegészítők.

 35    Kereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások vitaminokkal,

 vitaminkészítményekkel, étrend- és táplálékkiegészítőkkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 18 03501

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Zhang Wensheng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03503

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Zeng Weide, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest

 ( 541 ) SENYE

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 03508

 ( 220 ) 2018.11.23.

 ( 731 )  Kiss Norbert, Veszprém (HU)

 Horváth-Takács Szabolcs, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi
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 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

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

 ( 210 ) M 18 03509

 ( 220 ) 2018.11.23.

 ( 731 )  QTC Central Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek; ásványvíz [italok]; szénsavas ásványvíz.

 ( 210 ) M 18 03510

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Rollexco Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Tűzoltó készülékek.

 ( 210 ) M 18 03584

 ( 220 ) 2018.11.30.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 541 ) Stavi-Flexin

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

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

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

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

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

 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).

 ( 210 ) M 18 03621

 ( 220 ) 2018.12.05.

 ( 731 )  VIMPEX DRINK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Zagyvaszántó (HU)

 ( 740 )  Dr. Hamvas Péter Adrián, Budapest

 ( 541 ) ROYAL

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

 ( 210 ) M 18 03622

 ( 220 ) 2018.12.05.

 ( 731 )  WinterTrade Zrt., Szeged1 (HU)
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 ( 541 ) Gurman

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; étkezési olajok és zsírok.

 30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; cukor, méz,

 melaszszirup; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

 ( 210 ) M 18 03623

 ( 220 ) 2018.12.05.

 ( 731 )  GARÁZS VARÁZS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dencső Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Gépjármű tisztítás és fényezés; gépjárművek teljeskörű tisztítása.

  43    Bisztró [büfé] szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03636

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)

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

 ( 541 ) ASPECT

 ( 511 )  5    Féregirtó készítmények; gombaölő és gyomirtó szerek (fungicidek és herbicidek).

 ( 210 ) M 18 03637

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Bácsfalvi Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szuchy Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03638

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Pannonia Motor Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) EVOKE

 ( 511 )   12    Járművek; motorok.

 ( 210 ) M 18 03641

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Gulyás Mónika, Gyula (HU)

 ( 541 ) DodoKocka

 ( 511 )   28    Fejlesztő játékok kisgyermekeknek.
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 ( 210 ) M 18 03642

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Boutiquarc-Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Arco Hotel Budapest

 ( 511 )   43    Időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 03644

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Boutiquarc-Hotel Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 03645

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  Balassa Botond, Adony (HU)

  

( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03647

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  Culevit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vas Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Oncodrink

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

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

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

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

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

 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 03650

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  Varga Krisztina, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; kézműves szappanok; borotvaszappan; szakállolaj; kozmetikumok; kozmetikai arcápoló

készítmények; arcgél szérum; testápolók; testvaj; ajakkozmetikumok; ajakápolók; samponok; hajbalzsamok;

hajápoló olaj; hajvég ápoló olaj; tusfürdők; fürdő golyók; szájhigiénés készítmények; szájöblítők; szájvizek;

fogkrémek; sminktermékek; szappanok, krémek, balzsamok állatok számára; krémek, szappanok, samponok,

 fürdőhab, fürdőtej, fürdőolajok, popsikenőcs, testápoló csecsemők és gyermekek részére.

 4    Gyertyák, illatosított gyertyák, forma gyertyák, méhviasz gyertyák.

 ( 210 ) M 18 03651

 ( 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 03652

 ( 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 03654

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  Rich Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Felsőruházat; készruhák; sportcipők.

 35    Szabadtéri reklámozás, hirdetés; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetői

 tevékenység számítógépes hálózaton; reklámterjesztés.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák); internetes fórumok

 biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; elektronikus kiadványszerkesztés; kongresszusok szervezése és

 lebonyolítása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 03655

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  Zedna Software Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

 36    Betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási statisztikai szolgáltatások; hitelkártyás fizetések

feldolgozása; online banki szolgáltatások; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása weboldalon

 keresztül; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás.

 42    Felhőalapú számítástechnika; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver

 mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 18 03771

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 03772

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 03773

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )
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 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 03774

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 03775

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  ProGastro Táplálékkiegészitő-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kollár Edit, 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; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03776

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 03777

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.
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 ( 210 ) M 18 03778

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 03780

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Airport Hotel Budapest**** Kft., Vecsés (HU)

 ( 740 )  Garamhegyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 03781

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Airport Hotel Budapest**** Kft., Vecsés (HU)

 ( 740 )  Garamhegyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03782

 ( 220 ) 2018.12.18.

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

 ( 541 ) OMSULA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 03784

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  ECONIX Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NARKE

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

 szereplő valamennyi áru).
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  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 03785

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  ECONIX Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ELECTROJET

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03786

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Eco-Bat Technologies Limited, Derbyshire (GB)

 ( 300 )  017918612 2018.06.18. HU

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Hordók fémből; fémhevederek tehermozgatáshoz; fémdobozok; sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált

állapotban; sárgaréz; fémépítmények; hordók fémből; fém ládák; tartályok fémzárai; közönséges fémek nyers

vagy félig megmunkált állapotban; fémkonténerek [tároláshoz, szállításhoz]; rézhuzal; fémfülek; rakodólapok

anyagmozgatáshoz fémből; fémrácsozat [mintás]; ólomzárak, plombák; ólom, nyers vagy félig megmunkált

állapotban; ón; fém fogantyúk, nyelek; fém raklapok; fémrácsozat; fémhulladék; fémércek; fém raklapládák;

fémraklapok; fémhevederek tehermozgatáshoz; kádak, medencék fémből; rakodólapok anyagmozgatáshoz

fémből; fémteknők: nem nemesfém; dobozok és ládák fémből; hulladék- és szállítókonténer fémből; fémhuzalok

 nem nemesfémből; fémhuzalok.

9    Akkumulátor dobozok; akkumulátorok járművekhez; elemek; anódtelepek; elemek zseblámpákhoz; elemek

járművekhez; elemek; autóakkumulátorok; készülékelemek; ipari elemek; akkumulátor dobozok; akkumulátor

üvegek; lítium akkumulátorok; lítiumion-akkumulátorok; másodlagos lítium akkumulátortelepek; napelemek,

 szolár akkumulátorok.

 35    Mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének ügyintézése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti menedzsment; kereskedelmi információk

és tanácsadás fogyasztók számára; kereskedelmi információk és tanácsadás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában és működtetésében; fogyasztói információs pontok; költségelemzés; árubemutatás;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; piackutatás;

marketing tanulmányok; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése és bemutatása a másodlagos nyersanyagok és hulladékok újrafelhasználása és hasznosítása

területén; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; beszerzési szolgáltatások mások számára; üzleti

konzultációs szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; hirdetési rovatok készítése; reklámanyagok

kölcsönzése; akkumulátorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

akkumulátorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások internetes vásárlási csatorna

segítségével; újrahasznosított eldobható termékek, nevezetesen akkumulátorok, akkumulátortesztelő egységek,

autókhoz való szélvédőtörlők értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások internetes bevásárló
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 csatorna segítségével.

 37    Begyűjtött és használt tárgyaknak, vagy ezek részeinek tisztítása, valamint újra felhasználhatóvá tétele, a

maradék egyszer használatos részek eltávolításával; egyszer használatos és kopó alkatrészek, valamint eldobható

 termékek cseréje; egyszer használatos és kopó alkatrészek; tehergépjárművek bérbeadása.

 38    Számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférhetőség megszervezése; kommunikáció számítógép

 terminálokkal; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

 39    Autószállítás; konténerkezelés; áruszállítás; használt elemek és újrahasznosításra szánt anyagok eltávolítása

szállítás és raktározás által; vontatás [szállítás]; áruk be- és kirakodása; tároló tartályok kölcsönzése; raktárak

bérbeadása; raktározási információk; használt anyagok és újrahasznosító anyagok tárolása; áruk raktározása;

hulladék nyomonkövetése, gyűjtése, fogadása; fuvarozás; használt anyagok és újrahasznosításra szánt anyagok

 fuvarozása; szállítás; járművek bérbeadása; szemétszállítás és tárolás.

 40    Hulladékanyagok vegyi újrahasznosítása; újrahasznosítás útján történő szennyezéscsökkentés; hulladékok

kezelése megsemmisítés útján; hulladék- és szemétégetés; anyagmegmunkálás, újrahasznosítható anyagok,

valamint műanyag- és fémmaradványok feldolgozása és kezelése; hulladékok/törmelékanyagok kereskedelmi

újrafeldolgozó létesítményeinek üzemeltetése; vashulladék és színesfémhulladék újrahasznosítása; szemét és

műanyagok újrahasznosítása; használt elemek újrahasznosítása; hulladék és szemét újrahasznosítása; huzalok

újrahasznosítása; hulladék/törmelékanyagok újrafeldolgozása újrahasznosítás útján; hulladék kezelés

(szétszerelés); törmelék elszállítás; újrahasznosítható anyagok elkülönítése a környezetkímélő hasznosításhoz és

ártalmatlanításhoz; újrahasznosítható hulladék/törmelékanyagok, használt elemek válogatása, feldolgozása,

 átdolgozása, hasznosítása, elkülönítése; hulladékkezelés és -tárolás; hulladékanyagok kezelése.

 42    Helyi újrahasznosításra (szétszerelésre, bontásra, szakaszosan történő kezelésre, újrafeldolgozásra, javításra

és tesztelésre) vonatkozó adatok gyűjtése, tárolása és feldolgozása, illetve használt eszközökre, valamint azok

alkotóelemeire és alkatrészeire vonatkozó adatkezelés; számítógép-programozás; szaktanácsadás a

környezetvédelem területén, szaktanácsadás a másodlagos nyersanyagok és hulladékok újrafelhasználására és

hasznosítására; szaktanácsadás fogyasztók és társaságok számára a környezettel és hulladékkal kapcsolatban,

valamint az újrahasznosítás területén; szaktanácsadás mindenféle elemek használatával és céljával kapcsolatban;

műszaki, szervezeti és pénzügyi tervek és rendszerek fejlesztése, amely használt termékek és más másodlagos

nyersanyagok gyűjtésére és visszaváltására vonatkozó rendszerekkel kapcsolatosak; műszaki újrahasznosító

eszközök és -eljárások fejlesztése; mérnöki munkák, szolgáltatások; menedzsment tanácsadás; tanácsadás

társaságok számára a környezetbarát és gazdaságosan kiaknázható csomagolás és csomagolási anyagok

kifejlesztésével, kiválasztásával és használatával kapcsolatban, valamint az érintett csomagolás és csomagolás

anyag címkézésével kapcsolatban; knowhow szaktanácsadás szolgáltatás nyújtása műszaki kutatás

eredményeképpen; minőségvizsgálat hulladékok előkészítésének és újrahasznosításának területén; kutatási

munka; tanulmányok az újrahasznosítás területén; műszaki projektek tanulmányozása és fejlesztése a

hulladékfeldolgozás és a hulladék-újrahasznosítás területén; szállítási szektorra vonatkozó műszaki vizsgálatok;

műszaki tervezés a felhasznált termékek és másodlagos nyersanyagok gyűjtési és visszaváltási rendszerének

területén; harmadik felek számára másodlagos nyersanyagok és hulladékok újrafeldolgozására és felhasználására

 vonatkozó műszaki tanácsadása.

 ( 210 ) M 18 03787

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  FCI Kompozit Szigetelő Kft., Tápiószecső (HU)

 ( 740 )  dr. Csumpilla Rita, Budapest

 ( 541 ) EUROINS

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

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

 csövek és tömlők, nem fémből.

 ( 210 ) M 18 03789

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 9. szám, 2019.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M925



 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03790

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Biztosítás.hu - a biztosítások kiindulópontja

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03799

 ( 220 ) 2016.05.05.

 ( 731 )  Viwa Product Europa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; aloe vera italok, alkoholmentes; ásványvizek; izotóniás italok; limonádék; vizek.

 ( 210 ) M 19 00016

 ( 220 ) 2019.01.04.

 ( 731 )  AVAREM Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, árösszevetési

szolgáltatások,árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták

terjesztése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]

mások számára, eladási propaganda mások számára, fénymásolás gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben

megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, kereskedelmi információs

ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése, kirakatrendezés, konzultáció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása, közönségszolgálat,

közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, mások árui és szolgáltatásai

engedélyzésének kereskedelmi adminisztrációja, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], önköltség-elemzés, piaci tanulmányok, piackutatás,

reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek
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publikálása, reklámszövegek szerkesztése reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, sajtófigyelés,

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez statisztikák

összeállítása, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben,

szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal,

szövegfeldolgozás, szponzorok felkutatása, telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek],

televíziós reklámozás, titkársági szolgáltatások, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk,

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési

 tanácsadó szolgálatok, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Egészség(védő) klubok [kondicionálás], elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, élő előadások bemutatása, fordítói szolgáltatások, fotóriportok

készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák

szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők riporteri szolgáltatások, sport edzőtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások

nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás,

szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú -), szövegek leírása, nem reklámcélú

szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, tornatanítás, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 43    Átmeneti szállások bérlete, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, panziók, rendezvényhez

termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges -), székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása, turistaházak, üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 19 00017

 ( 220 ) 2019.01.04.

 ( 731 )  AVAREM Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

 ( 541 ) AVAREM

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, árösszevetési

szolgáltatások,árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták

terjesztése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]

mások számára, eladási propaganda mások számára, fénymásolás gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben

megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, kereskedelmi információs

ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése, kirakatrendezés, konzultáció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása, közönségszolgálat,

közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, mások árui és szolgáltatásai

engedélyzésének kereskedelmi adminisztrációja, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], önköltség-elemzés, piaci tanulmányok, piackutatás,

reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek

publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, sajtófigyelés,

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez statisztikák

összeállítása, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben,

szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal,

szövegfeldolgozás, szponzorok felkutatása, telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek],
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televíziós reklámozás, titkársági szolgáltatások, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk,

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési

 tanácsadó szolgálatok, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Egészség(védő) klubok [kondicionálás], elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, élő előadások bemutatása, fordítói szolgáltatások, fotóriportok

készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák

szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; riporteri szolgáltatások, sport edzőtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások

nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás,

szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú -), szövegek leírása, nem reklámcélú

szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, tornatanítás, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 43    Átmeneti szállások bérlete, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, panziók, rendezvényhez

termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges -), székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása, turistaházak, üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 19 00041

 ( 220 ) 2019.01.10.

 ( 731 )  Bakos Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Jógapszichoterápiai képzések tartása és szervezése, életmód tanácsadó képzések tartása és szervezése,

életmód tanácsadó képzések tartása online elérhető módon, jóga filozófia előadások tartása, védikus filozófia

előadások tartása, Bhakti filozófia előadások tartása, jógapszichoterápia előadások tartása, asztro pszichológia

előadások tartása, vallástörténeti előadások tartása, magyar őstörténeti előadások tartása, egyetemes történeti

előadások tartása, a fent nevezett előadások tartása online elérhető módon, meditációs tanfolyam tartása,

jógatábor tartása, koncertek szervezése és lebonyolítása, reinkarnációs kurzus tartása, vallásoktatás, könyvkiadás,

 jóga összejövetelek szervezése, reinkarnációs kutatás.

 44    Jógapszichoterápia szolgáltatás, hangterápia és hanggyógyászat szolgáltatás, egészséggel kapcsolatos

 tanácsadó szolgáltatások, életmód tanácsadási szolgáltatások.

 45    Jóga összejövetelek szervezése, reinkarnációs kutatás, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások

 levezetése, online közösségi hálózatok szolgáltatásai, a VÉDANTIN KÉPZŐ online szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 00044

 ( 220 ) 2019.01.09.

 ( 731 )  Dr. György László, Budapest (HU)

 ( 541 ) makronóm

 ( 511 )  35    Hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése;

hirdetési hely bérbeadása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; weboldalakon rendelkezésre álló

hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon biztosított felületek termékek és

szolgáltatások reklámozására; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása

weboldalakon; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámhely

bérbeadása brosúrákban; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; internetes reklámfelület bérbeadása
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álláshirdetésekhez; internetes hirdetési felület bérbeadása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és

 bérbeadása.

 38    Hírek elektronikus átvitele; videoközvetítés; webcastok közvetítése; vezeték nélküli műsorterjesztés;

televizuális kommunikációs szolgáltatások; adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés

biztosítása; adatok és dokumentumok elektronikus közvetítése számítógép terminálok és elektronikus készülékek

segítségével; adatközvetítési szolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; adatok vagy audiovizuális képek

továbbítása globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; digitális információ átvitele; elektronikus

hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus hirdetőtáblák; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; hírek

továbbítása hírügynökségekhez; hírügynökségek; hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai;

hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára;

 hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; elektronikus kiadványok on-line átvitele.

 41    Hírügynökségi beszámolók; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; elektronikus kiadványok

megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése

(nem letölthető); elektronikus kiadványok (nem letölthetők); elektronikus kiadványszerkesztés; gyógyászati

kiadványok megjelentetése; kiadványok megjelentetése; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten

vagy globális számítógépes hálózaton; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása számítógépes

világhálózaton vagy az interneten keresztül; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás

terén; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén; nyomtatványok és

nyomtatott kiadványok megjelentetése; online kiadványok megjelentetése; rendszeresen és nem rendszeresen

megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; elektronikus szövegek

megjelentetése; írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú

szövegek publikálása; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek

írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása; szövegek kiadása elektronikus média

 formájában; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok.

 ( 210 ) M 19 00046

 ( 220 ) 2019.01.10.

 ( 731 )  1000 Hotels Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].

 ( 210 ) M 19 00104

 ( 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 00105
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 ( 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 00106

 ( 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 00174

 ( 220 ) 2019.01.22.

 ( 731 )  Yang Lishuang, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőrönd; guruló táskák; hátizsákok; táska; alkalmi táska; aktatáskák; irattáskák; kerékkel ellátott táskák;

 sportruházathoz használt táskák.

 ( 210 ) M 19 00175
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 ( 220 ) 2019.01.22.

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

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) VILAVI

 ( 511 )   44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00236

 ( 220 ) 2019.01.29.

 ( 731 )  FARM-AGROKER Mezőgazdasági Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, tojástartók: nyomdai termékek, nyomtatványok,

kiadványok, papíripari cikkek, papíráruk, csomagolásra szolgáló papír anyagok, egyéb nyomdai termékek,

 szórólapok, újságok, plakátok.

  29    Bács-Kiskun megyéből származó tojások.

 35    Reklámozás, marketing tevékenység, kunsági tojások, tojáskészítmények kis- és nagykereskedelme,

 kereskedelmi hálózat működtetése.

 ( 210 ) M 19 00309

 ( 220 ) 2019.02.03.

 ( 731 )  Cene János, Eger (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Perlit szubsztrátumú talajkondicionáló készítmények.

 19    Szemcsés anyagok utakhoz beleértve elsősorban a földutakat, a kerti utakat, erdei utakat, parkok útjait,

 burkolt és burkolatlan sétányokat, ösvényeket.

 ( 210 ) M 19 00325

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PALL MALL DARK GREEN

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok, szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzó cikkek; cigarettapapír, cigarettacsövek, cigarettaszűrők;

zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez;

 elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok; felfűtendö dohánytermékek.

 ( 210 ) M 19 00326

 ( 220 ) 2019.02.05.
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 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PALL MALL LIGHT GREEN

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok, szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzó cikkek; cigarettapapír, cigarettacsövek, cigarettaszűrők;

zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez;

 elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok; felfűtendö dohánytermékek.

 ( 210 ) M 19 00327

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PALL MALL ORANGE

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok, szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzó cikkek; cigarettapapír, cigarettacsövek, cigarettaszűrők;

zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez;

 elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok; felfűtendö dohánytermékek.

 ( 210 ) M 19 00328

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  "MOGYI" Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 541 ) MINDIG VAN MINEK ÖRÜLNI!

 ( 511 )  29    Feldolgozott amerikai mogyoró; aszalt kókuszdió; datolya; feldolgozott magvak, napraforgó magvak;

 pálmamag olaj táplálkozási használatra; pálmaolaj.

 30    Chips, karamellák; kenyér; kenyér, kovász nélkül; kétszersültek, kekszek; sültkukorica; mézeskalács;

 pattogatott kukorica; gabona alapú snack ételek; rizsalapú snack ételek.

  31    Déligyümölcsök; dió; kókuszdió; kukorica; gabonamagvak; vetőmagvak; mogyoró.

 ( 210 ) M 19 00333

 ( 220 ) 2019.02.06.

 ( 731 )  Jung András, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 19 00343

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  PKN Defense & Industrial Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Minőségellenőrzés; számítógép-programozás.

 ( 210 ) M 19 00344
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 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  Fashion Club Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; online ruházati kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00496

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  4-MIX Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) SMARTFLEX

 ( 511 )   30    Tortamázak; cukrász máz; fondant, tortamáz; tortaburkoló massza.

 ( 210 ) M 19 00504

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  Raffay Boróka, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest

 ( 541 ) Boró

 ( 511 )  14    Amulettek [ékszerek]; brossok [ékszerek]; dísztűk [ékszerek]; ékszerdobozok; ékszerek; ékszerkellékek;

függők ékszerekhez; fülbevalók; gyűrűk [ékszerek]; hímzett textilből készült karkötők [ékszer]; karkötők

[ékszerek]; kulcskrikák [apró díszekkel, fityegőkkel]; kulcstartók [kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel];

 láncok [ékszerek]; medálok [ékszerek]; nyakláncok [ékszerek]; zománcozott ékszerek.

 25    Atlétatrikók; fejfedők [kalapáruk]; felsőruházat; női ruhák; pólók; ruházati cikkek; pulóverek; sapkák;

 strandruhák; szoknyák.

 41    Dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; stúdiószolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;

 zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 00542

 ( 220 ) 2019.02.20.

 ( 731 )  Oszlánczi Réka, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Instant palacsintapor; palacsintapor; palacsinták; palacsintás készételek; palacsintaszirup; palacsintatészta;

édes mázak és töltelékek; készétel élelmiszer porok; liszt alapú sütemények; liszttartalmú ételek; pék- és

cukrászsütemények; sós palacsinták; sütemények; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); töltelékporok,

 keverékek [élelmiszerek].

 43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; gyorséttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék;

ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; bisztró (büfé) szolgáltatások; étkeztetés gyorsbüfékben;

 ételkészítés; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára.
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A rovat 67 darab közlést tartalmaz.
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