
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 00237

 ( 220 ) 2016.01.28.

 ( 731 )  Vinum Dominium Borászati Termelő és Szolgáltató Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  dr. Berzétei Ákos, Gyöngyös

 ( 541 ) DOMINIUM PINCÉSZET

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 16 02905

 ( 220 ) 2016.09.13.

 ( 731 )  Egészségkártya Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Takács István Viktor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Adatbiztonsági tanácskozás; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási

szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; dokumentumok

digitalizálása; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; honlap alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik személy számára

[információtechnológiai szolgáltatások];információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások;

internet-biztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

minőség-ellenőrzés; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos

információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adat-helyreállítás; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan

hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok felderítése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring); számítógépes

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

vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép

programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete az interneten

keresztüli személy-azonosság lopás felderítése érdekében; szerver hosting, bérlés; szoftverek frissítése; szoftver

karbantartás; szoftver, mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás;

telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely

 biztosítása internetes honlapokon.

 ( 210 ) M 16 03217

 ( 220 ) 2016.10.11.

 ( 731 )  Repülő Puli Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Barack és Szilva

 ( 511 )  16    Ajándékkönyvek, adatkönyvek, emlékkönyvek, jegyzetkönyvek, képeskönyvek, könyvkötészeti anyagok,

könyvlaprögzítők, szakkönyvek, kézikönyvek, útikalauzok, útikönyvek, receptkönyvek, szakácskönyvek,

 naptárak.

 41    Bemutatók szervezése szórakoztatási célokra, díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása, díjátadó

ünnepségek szervezése, előadások szervezése, előadások szervezése és lebonyolítása, gasztronómiai versenyekkel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások, kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra, kiállítási szolgáltatások
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oktatási célokra, kiállítások megszervezése oktatási célokra, konferencia szolgáltatások, konferenciaszervezés,

 kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése, rekreációs célú összejövetelek rendezése.

 43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz, elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások, étel és ital catering

intézményeknek, étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára, étel és ital catering

szolgáltatások gyűlések helyszíneire, étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára, ételkiszállítási

szolgáltatások, azonnali fogyasztásra, étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára, étkeztetési

szolgáltatások céges étkezdék számára, étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények számára, étkeztetési

szolgáltatások rendezvénytermek számára, éttermek idegenforgalmi célokra, kültéri étkeztetési szolgáltatások,

receptekkel kapcsolatos tanácsadás, tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén, üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások, alkoholos italok felszolgálása, bár szolgáltatások, bárok, bárokkal kapcsolatos

tájékoztatás, bisztró [büfé] szolgáltatások, borbárok, borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása), borozói

szolgáltatások, delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek], élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs

szolgáltatások, elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások, elvitelre árusító éttermek, esküvői fogadások

rendezése [étel és ital], étel előkészítés, étel és ital catering bankettekre, étel- és italkészítés, étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára, étel és ital catering koktélpartikra, ételek és italok biztosítása éttermekben

és bárokban, ételek és italok biztosítása bisztrókban, belső berendezések bérbeadása, beltéri asztalok kölcsönzése,

beltéri székek bérbeadása, beltéri szőnyegek kölcsönzése, beltéri világítás kölcsönzése, bútorok bérbeadása,

bútorok kölcsönzése, bútorok kölcsönzése bemutatókhoz, bútorok kölcsönzése konferenciákhoz, étkészletek

kölcsönzése, bérlése, evőeszközök kölcsönzése, főzőkészülékek bérbeadása, székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése, székek és asztalok bérbeadása, üvegáruk kölcsőnzése, vendéglátás, vendéglátási

 szolgáltatások [étel és italszolgáltatás], vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03313

 ( 220 ) 2016.10.18.

 ( 731 )  PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Óvári Ügyvédi Iroda, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti 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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03353

 ( 220 ) 2016.10.21.

 ( 731 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Egészséggel kapcsolatos CD-k, DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

  16    Könyvek, folyóiratok kiadása.

 35    Reklámozás; hirdetési helyek bérbeadása, kölcsönzése; videók és hirdetések megjelentetése; információ és

tanácsadás fogyasztóknak; információs adatbázisok kialakítása, szerkesztése; árubemutatás; nyomtatott és

 elektronikus direkt marketing.

 41    Nevelés; szakmai képzés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; videó készítése, publikálása;

 egészségnevelés és ismeretterjesztés tárgyú filmek gyártása, publikálása.
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 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; weboldalak kialakítása és üzemeltetése;

 Információs adatbázisok kialakítása és szolgáltatása; tudományos és műszaki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03466

 ( 220 ) 2016.11.07.

 ( 731 )  Murányi Edina, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Lelki- és szellemi tanácsadás, konzultáció személyes kapcsolatok terén, személyre szabott

 személyiségfejlesztő szaktanácsadás, személyes támogatás egyéni és csoportos tanácsadás keretében.

 ( 210 ) M 16 03594

 ( 220 ) 2016.11.16.

 ( 731 )  Metsä Tissue Slovakia s.r.o., Zilina (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   16    Toalettpapír.

 ( 210 ) M 16 03595

 ( 220 ) 2016.11.16.

 ( 731 )  Metsä Tissue Slovakia s.r.o., Zilina (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   16    Toalettpapír.

 ( 210 ) M 16 03598

 ( 220 ) 2016.11.17.

 ( 731 )  Belső Roland Miklós, Ivánc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Magyarországról származó gyümölcsökből készülő pálinka.

  35    Pálinkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelem.
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  39    Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03794

 ( 220 ) 2016.11.30.

 ( 731 )  Fragola Fagylaltozó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FRAGOLA

 ( 511 )  30    Csokoládé; csokoládé alapú termékek; csokoládés sütemények; fagylalt; fagylalt desszertek, jégkrémek;

fagylalt édességek; fagylaltkeverékek; fagylaltos édességek; fagylaltos sütemények; joghurtalapú fagylaltok; kávé

 alapú italok; saláta készítmények; sütemények; szendvicsek; szörbetek [fagylaltok].

 35    Létesítmények franchise-rendszerben való működtetésével kapcsolatos tanácsadás; termékek

forgalmazásával kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; üzletvezetés; franchise

szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás; franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja;

üzletvitellel kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; franchise üzletek létesítésével

 kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás.

 43    Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 16 03895

 ( 220 ) 2016.12.11.

 ( 731 )  Nagy Ákos, Óbarok Nagyegyháza (HU)

   

( 546 )

 ( 511 )  30    Hántolt köles főzőtasakban, hajdina főzőtasakban, tönkölybúza főzőtasakban, tönkölybúza védőgázban,

 bulgur főzőtasakban, kuszkusz, zab főzőtasakban.

 ( 210 ) M 16 03914

 ( 220 ) 2016.12.13.

 ( 731 )  Lipóti Pékség Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Lipót (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) LIPÓTI PARASZTKENYÉR

 ( 511 )   30    Pékáruk; kenyér.

 ( 210 ) M 16 03915

 ( 220 ) 2016.12.13.

 ( 731 )  Lipóti Pékség Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Lipót (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) LIPÓTI NOSZTALGIA KIFLI

 ( 511 )   30    Bucik, zsemlék; pékáruk.

 ( 210 ) M 16 03917

 ( 220 ) 2016.12.14.

 ( 731 )  Tánczos Anita, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Bőrből és bőrutánzatokból készült termékek: övek, bőrszíjak, esernyők, erszények, pénztárcák, táskák,

 bőröndök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 35    Reklámozás, kereskedelmi célú árubemutatás, divatbemutatók, kis- és nagykereskedelem, a ruházati cikkek,

cipők, kalapáruk, bőrből és bőrutánzatokból készült termékek, övek, bőrszíjak, ernyők, esernyők, erszények,

 pénztárcák, táskák, bőröndök körében.

 ( 210 ) M 16 03977

 ( 220 ) 2016.12.19.

 ( 731 )  Juhász László, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Farkas Tamás, Budapest

 ( 541 ) Székesfehérvári Székely Bál - A Kárpát-medencei magyarság ünnepe

 ( 511 )   41    Bálok szervezése.

 ( 210 ) M 16 03991

 ( 220 ) 2016.12.20.

 ( 731 )  JEBETO Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok, utazótáskák és bőröndök; táskák.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; használt számítógépek kereskedelme és

 forgalmazása.

  36    Ingatlanügyletek; ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; lakások bérbeadása.

 ( 210 ) M 16 03994

 ( 220 ) 2016.12.20.

 ( 731 )  Major Sándor, Sáránd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

 ragasztóanyagok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; költöztetéssel kapcsolatos hirdetés online felületen, kereskedelmi

 adminisztráció.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; költöztetés.

 ( 210 ) M 16 04005

 ( 220 ) 2016.12.20.

 ( 731 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Indofil

 ( 511 ) 1    Mikroorganizmus kultúrák nem orvosi vagy állatgyógyászati használatra; műtrágyázó készítmények;

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 16 04014

 ( 220 ) 2016.12.20.
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 ( 731 )  Business Media Services LLC., Arvada, Colorado (US)

 ( 740 )  Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing, online

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, reklámozás, sajtófigyelés, tördelési

 szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk, üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus desktop kiadói

tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, fotóriportok készítése, konferenciák szervezése

és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők, riporteri szolgáltatások, szövegek kiadása, (nem reklámcélú-), szövegek leírása,

 nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; honlap dizájn tanácsadás,

web oldalak alkotása és fenntartása mások számára, számítástechnikával és programozással kapcsolatos

 információk nyújtása weboldalon keresztül.

 ( 210 ) M 16 04034

 ( 220 ) 2016.12.21.

 ( 731 )  Balkán Hangja Kulturális Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Muszev Dancso Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 04035

 ( 220 ) 2016.12.21.

 ( 731 )  Havas Media Hungary Hirdetési Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pacsay & Sándor 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 (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 16 04036

 ( 220 ) 2016.12.22.

 ( 731 )  HAÁSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Adamik Péter Pál, Szeged

 ( 541 ) SUNBARS

 ( 511 )   10    Testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek; testrehabilitációs készülékek gyógyászati használatra.

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
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 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 04064

 ( 220 ) 2016.12.29.

 ( 731 )  Magyar Szociális Farm Szövetség, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Major Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés, azon belül gyakorlati képzés [szemléltetés], iskolai szolgáltatások [képzés],

konferenciák szervezése és lebonyolítása, oktatás, szakmai újraképzés, szemináriumok rendezése és vezetése,

 üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

 45    A hátrányos helyzetű személyek, különösen, de nem kizárólagosan megváltozott munkaképességű

személyek, vagy fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek, autisták, egészségkárosodottak, javító - nevelő

intézmény- vagy függőséget kezelő intézmény keretében ellátott személyek képességének fejlesztését, szinten

tartását, a társadalmi életben való részvételét, valamint önálló életvitelét elősegítő szolgáltatás, továbbá a

hátrányos helyzetű személyek szocializációját, reszocializációját, habilitációját, rehabilitációját szolgáló

szolgáltatás, illetve munkára felkészítő, védett foglalkoztatási szolgáltatás, szocializációs, reszocializációs,

közérdekű munkavégzést segítő, utógondozó, pártfogó felügyeleti, jóvátételi intézkedésekre vonatkozó

 szolgáltatás.

 ( 210 ) M 17 00035

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  "BIBLIO-MARKT" Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 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).

 37    Bányaművelés; építés; építési tanácsadási szolgáltatások; építkezések felügyelete (irányítás); gyárépítés;

 hajóépítés; konzultáció konstrukciókról; raktárak építése és javítása.

 ( 210 ) M 17 00048

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  TERMINDEX Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Denes Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00049

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  TERMINDEX Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Denes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00058

 ( 220 ) 2017.01.06.

 ( 731 )  SPIN ENERGY Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 17 00071

 ( 220 ) 2017.01.09.

 ( 731 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Fodor József, Pécs
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 ( 541 ) PécsONE

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 00082

 ( 220 ) 2017.01.10.

 ( 731 )  Páhi László, Nemesvámos (HU)

 ( 740 )  dr. Czenczi Anikó, Székesfehérvár

  
( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00103

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Parma Produkt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mányoki Noémi, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok.

 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00134

 ( 220 ) 2017.01.16.

 ( 731 )  Faragó Martin László, Budapest (HU)

 ( 541 ) Wine and Violin

 ( 511 )   35    Hangszerek forgalmazása, alkohol tartalmú italok -borok forgalmazása.

  37    Hangszerek készítése, javítása, felújítása, restaurálása.

  41    Nevelés, kulturális tevékenység, kiállítások szervezése, koncertek-, borkóstolók szervezése.

 ( 210 ) M 17 00160

 ( 220 ) 2017.01.19.

 ( 731 )  Tóth Gergő, Verpelét (HU)
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( 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).

 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.

 ( 210 ) M 17 00172

 ( 220 ) 2017.01.19.

 ( 731 )  Varga Dóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó & Juhász Ügyvédi Iroda, Tiszafüred

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból.

  41    Televíziós szórakoztatás; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 00181

 ( 220 ) 2017.01.20.

 ( 731 )  Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Bisztrai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Beltéri gipsz alapú vakolatok, glettanyagok.

 ( 210 ) M 17 00290

 ( 220 ) 2017.01.27.

 ( 731 )  Földházi Roland Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Katalin, Budapest

 ( 541 ) xprotector

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 17 00301

 ( 220 ) 2017.01.30.

 ( 731 )  HelpNeT Iroda Egészségügyi Internet Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Marczali Melinda, Budapest

 ( 541 ) PharmaPhoto

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 00315

 ( 220 ) 2017.02.01.

 ( 731 )  Viasat Hungária Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Stíluspárbaj Lakatos Márkkal

 ( 511 )  35    Árubemutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba

hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok

 felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevízós műsorszórás; műholdas átvitel; számítógépes

terminálok közötti összeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás;

telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

 üzenetek küldése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek; filmszínházi

előadások; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; helyfoglalás show műsorra;

játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés;

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése;

oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes

hálózatból; rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió-és televízió programok készítése; riporteri

szolgáltatások; show műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok

lebonyolítása; szerencsejátékok; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek

kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

 videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; zene összeállítása.

 ( 210 ) M 17 00317

 ( 220 ) 2017.02.01.

 ( 731 )  Váltó-sáv Alapítvány, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Mészáros Mercedes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termék, tanítási és oktatási anyag.

  28    Játékok, játékszerek (más osztályba nem tartozó).

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 17 00324

 ( 220 ) 2017.02.01.

 ( 731 )  Aquamarin Szállodaipari Kft., Hévíz (HU)

 ( 541 ) Hotel Aquamarin Hévíz - a gyógyító pihenés Otthona!

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00332

 ( 220 ) 2017.02.01.

 ( 731 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00333

 ( 220 ) 2017.02.01.

 ( 731 )  Heineken Hungária Sörgyárak Nyrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Túri László jogtanácsos, Heineken Hungária Sörgyárak Nyrt., Sopron

 ( 541 ) Beers of Europe-Minden sör egy külön világ

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 17 00341

 ( 220 ) 2017.02.02.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai 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; hangok vagy képek
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rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k

(kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

  38    Távközlés (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 17 00342

 ( 220 ) 2017.02.02.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k

(kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

  38    Távközlés (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 17 00353

 ( 220 ) 2017.02.03.

 ( 731 ) Colonnade Insurance S.A. Jednající prostrednictvím Colonnade Insurance S.A. organizacní slozka se sídlem Na

 Pankráci 1683/127 Praha 4-Nusle, Luxembourg (LU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Gépjármű biztosítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00355

 ( 220 ) 2017.02.02.

 ( 731 )  Koligyerné Rádi Ágnes, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00387

 ( 220 ) 2017.02.06.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gellért Hill
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 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 17 00389

 ( 220 ) 2017.02.06.

 ( 731 )  Hanyecz Károly 100%, Gyomaendrőd (HU)

 ( 541 ) GYOMATHERM

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 17 00391

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  Multifom Tervező, Beruházó, Hasznosító Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Tervrajzok.

 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 17 00396

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Detektív Bt. - a nyomozócsalád

 ( 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 17 00398

 ( 220 ) 2017.02.06.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Stubenvoll Zsolt ügyvéd (Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai 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; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt

lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez;

regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek;

 tűzoltó készülékek.

  38    Távközlés (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 17 00399
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 ( 220 ) 2017.02.06.

 ( 731 )  Hierholcz Nikolett 100%, Abaliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Természetes méz; méz; lépesméz; mézek; trüffeles mézek; csokoládé alapú termékek; csokoládé-bevonatú

diófélék; csokoládébevonatos gyümölcsök; csokoládék; csokoládéval bevont édességek; édességek folyékony

 gyümölcsös töltéssel.

 ( 210 ) M 17 00400

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  ALBALOGH RATIO Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési hely biztosítása globális számítógépes

hálózaton; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában;

hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes

hirdetési felület bérbeadása; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhely bérbeadása brosúrákban;

reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámidő

kölcsönzése kommunikációs médiában; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása

weboldalakon; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon

található hirdetési helyek bérbeadása; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és

minták] terjesztése; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és

hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs

hálózatokon; reklámprospektusok terjesztése; reklámterjesztési szolgáltatások; szórólapok, brosúrák, nyomtatott

anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; direkt marketingre vonatkozó konzultáció; eladási

reklámozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; internetes

marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing

menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó tanácsadás; segítségnyújtás az üzleti promóció

terén; sajtóreklámozási konzultáció; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti

 marketing-konzultációs szolgáltatások; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00401

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  Tálas Krisztián 100%, Sárkeresztes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Klór uszodákhoz, medencékhez; vízkezelő vegyszerek uszodákban és gyógyfürdőkben történő használatra;

vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra; klór; vízkezelésre használt vegyszerek; vegyi

összetételek vízkezeléshez; baktériumölők [nem orvosi vagy állatorvosi használatra]; készítmények növények

 kórokozók elleni védelmére; gyártási folyamatokban használt fertőtlenítő hatású detergensek.

5    Fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítők háztartási használatra; fertőtlenítők

úszómedencékhez; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítő szerek kórházi használatra; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve

szappanok]; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra; fertőtlenítőszerek [kivéve

fertőtlenítő szappan]; tuberkulózis elleni készítmények; spóraölők; vírusölő szerek; baktériumirtók; baktériumölő
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szerek, baktérium eltávolítók; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő]

gombás anyagok; csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek; fertőtlenítő készítmények gyümölcsök és zöldségek

lemosására; fertőtlenítő kézmosó; fertőtlenítő szerek gyógyászati használatra; fertőtlenítők és fertőzésgátlók;

fertőtlenítőszerek állatgyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek fogorvosi készülékekhez és műszerekhez;

 fertőtlenítőszerek orvosi műszerekhez; fertőtlenítőszerek orvosi műszerekhez és készülékekhez.

  35    Elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások.

 40    Vízkezelés; vízkezelés és -tisztítás; vízkezelés és víztisztítás; vízkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos

 tájékoztatás; vízkezelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00403

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 ) DO-Q-MENT Digitális Irat-archiváló, Adatszolgáltató és Irattározó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Dr Mester Katalin, Budapest

 ( 541 ) GREENINVOICE

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

  38    Távközlés.

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

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

 ( 210 ) M 17 00404

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  Csapolda Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) CSAPOLDA

 ( 511 )   35    Ital, alkoholtartalmú italok, sörök forgalmazása.

 ( 210 ) M 17 00405

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hronyecz Judit ügyvéd, Tatabánya

  

( 546 )

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

 41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, rádió és televízió programok készítése, sportversenyek rendezése, szépségversenyek

szervezése, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

 szervezése és lebonyolítása.

 44    Állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére, állattenyésztési

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00406
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 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Cao Zheng Yin, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 00407

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Cao Zheng Yin, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 00422

 ( 220 ) 2017.02.08.

 ( 731 )  CreaSmart Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  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 17 00447

 ( 220 ) 2013.04.26.

 ( 731 )  WALMARK a.s., Trinec (CZ)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gastinum

 ( 511 ) 5    Gombaölő szerek, fungicidek, gyomirtó szerek, herbicidek; gyógyszerészeti és paragyógyszerészeti

termékek, vitaminok és ásványi anyagok és nyomelemek, diétás és táplálkozási készítmények és gyógyhatású

készítmények, orvosi szirupok, gyógynövénykivonatok és kombinált készítmények vitaminból: ásványi

anyagokból, nyomelemekből és növényi kivonatokból, táplálékkiegészítők vitaminnal vagy ásványi anyagokkal

vagy nyomelemekkel gazdagítva, vitaminkészítmények, vitamin és multivitamin készítmények, ásványi anyagok

és több ásványi anyagot tartalmazó készítmények, gyógynövény tea orvosi célokra, gyógynövények, cukorkaáruk

vagy pasztillák, szopogatós tabletták/cukorkák vagy kapszulák vagy tabletták vagy rágók gyógyhatású

adalékokkal; diétás anyagok gyógyászati használatra, ásványvizek és diétás italok gyógyászati használatra, diétás

ételek gyógyászati használatra, tápanyag adalékok gyógyászati célokra, fehérjekészítmények vagy élelmiszerek

gyógyászati használatra, balzsamkészítmények és krémek és kenőcsök gyógyászati használatra, vegyi

készítmények gyógyászati használatra, zsírok gyógyászati használatra, gyógysók, tinktúrák gyógyászati

használatra, növényi kivonatok vagy szirupok, vitamin és ásványi tápanyagok koncentrátumok formájában,

protein koncentrátumok mint táplálékkiegészítők, élesztő gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők
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gyógyászati hatással, táplálék vagy dietetikus készítmények gyógyászati célokra a napi táplálék kiegészítésére

mint instant táplálék vagy önálló keverék, mely főleg tejporból vagy állati eredetű proteinekből áll, vitamin vagy

ásványi adalékokkal, vagy nyomelemekkel vagy cukorral is; különleges táplálék-készítmények sportolók vagy

nagy energialeadással rendelkező személyek számára, zselés készítmények táplálkozásra, táplálékkészítmények a

napi étkezés kiegészítésére, mely főleg tejporból vagy állati vagy zöldség eredetű proteinekből áll, vitamin vagy

ásványi adalékokkal, vagy nyomelemekkel vagy cukorral is; táplálékkiegészítők nem orvosi célokra és melyek

állati eredetű anyagokat tartalmaznak; táplálékkiegészítők nem orvosi célokra és melyek növényi eredetű

 anyagokat tartalmaznak.

 ( 210 ) M 17 00450

 ( 220 ) 2013.02.28.

 ( 731 )  Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Colonia Pena Blanca Santa Fe, Mexico (MX)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BIMBO

 ( 511 )   30    Liszt, kenyér és gabonakészítmények és termékek; édestészta és édességek/cukrászáruk.

 ( 210 ) M 17 00457

 ( 220 ) 2017.02.09.

 ( 731 )  Kottán András, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Herczeg Attila, Veszprém

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00458

 ( 220 ) 2017.02.09.

 ( 731 )  SFI Engineering Hungary Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) sfi

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; gépészmérnökség; géptervezéshez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások;

információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; információtechnológiai szaktanácsadás; számítógépes

hardverek fejlesztése a gyártóipar számára; számítógépes hardverek tervezése a gyártóipar számára;

energiakezelő szoftverek programozása; energiakezelő szoftverek tervezése és fejlesztése; logisztikához,

ellátásilánc-menedzsmenthez és elektronikus üzleti portálokhoz használatos számítógépes szoftverek tervezése és

fejlesztése; logisztikához, ellátásilánc-menedzsmenthez és elektronikus üzleti portálokhoz használatos

számítógépes szoftverek fejlesztése; logisztikai számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése;

napenergia-rendszerek ellenőrzésére, szabályozására és megfigyelésére szolgáló szoftverek tervezése és

fejlesztése; számítógép-programozás; számítógép-programozás az energiaipar számára; számítógép-programozás

és szoftvertervezés; számítógép programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógépes programozással kapcsolatos
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mérnöki szolgáltatások; számítógépes programtervezés és -fejlesztés; számítógépes szoftverek fejlesztése

számítógéppel támogatott tervezéshez/gyártáshoz [cad/cam]; ipari gépek tervezése; ipari létesítmények tervezése;

ipari termékek tervezése; ipari tervezési szolgáltatások; ipari tervezőmérnöki szolgáltatások; ipari tervezéssel

kapcsolatos információnyújtás; ipari tervezéssel kapcsolatos jelentések készítése; ipari tervezéssel kapcsolatos

szaktanácsadás; ipari üzemek tervezése; mérési rendszerek tervezése; mérnöki tervezés és konzultáció;

sportlétesítmények tervezése és kialakítása; sportlétesítmények tervezése; számítógépek ipari formatervezésével

kapcsolatos szolgáltatások; számítógéppel támogatott műszaki tervező szolgáltatások; termékfejlesztés;

termékfejlesztési szolgáltatások; termékfejlesztési tanácsadás; termékkutatás és -fejlesztés; terméktervezés;

terméktervezés és fejlesztés; terméktervezési szolgáltatások; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció;

tervezéssel kapcsolatos technológiai szolgáltatások; tervezéssel kapcsolatos műszaki értékelések; új termékek

 tervezése és tesztelése; új termékek tervezése és kifejlesztése.

 ( 210 ) M 17 00459

 ( 220 ) 2017.02.09.

 ( 731 )  Netta-Pannonia Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Morvay Boldizsár, Budapest

 ( 541 ) eQka

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00460

 ( 220 ) 2017.02.09.

 ( 731 )  Netta-Pannonia Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Morvay Boldizsár, Budapest

 ( 541 ) Qkapp

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00461

 ( 220 ) 2017.02.09.

 ( 731 )  Netta-Pannonia Kft. 1/1, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Morvay Boldizsár, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00462

 ( 220 ) 2017.02.09.

 ( 731 )  Netta-Pannonia Kft. 1/1, Nagykanizsa (HU)
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 ( 740 )  Dr. Morvay Boldizsár, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00464

 ( 220 ) 2017.02.13.

 ( 731 )  Hilton Worldwide Holding LLP, Reeds Crescent, Watford (GB)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) TAPESTRY COLLECTION BY HILTON

 ( 511 )   36    Ingatlan-közvetítési szolgáltatások, ingatlankezelési szolgáltatások.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások élő tánc, varieté és zenei előadások formájában; nightclub szolgáltatások;

egészségklub szolgáltatások, nevezetesen instrukciók és felszerelések biztosítása testgyakorlatokhoz; nem üzleti

és nem kereskedelmi célokra szolgáló élő bemutatók, fogadások, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok és

összejövetelek szervezése és lebonyolítása az oktatás, kultúra, sport és szórakoztatás területén; színházi és operai

 jegyek közvetítése.

 43    Ideiglenes szállások bérbeadása; ideiglenes szállások foglalása; hotel, motel, bár, kávézó, étterem, bankett és

élelmezési szolgáltatások; termek bérbeadása fogadások, konferenciák, bemutatók, szemináriumok és

 összejövetelek megtartása céljából.

 44    Szépségszalonok, fodrászati szalonok, fodrászati szolgáltatások; masszázs szolgáltatások; a test és lélek

gyógyítását és jólétét szolgáló gyógyfürdő szolgáltatások; szauna, pezsgőfürdő és napfürdő szolgáltatások;

 kozmetikai, fodrászati és aromaterápiai tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 00475

 ( 220 ) 2017.02.13.

 ( 731 )  Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) KALLOS SPA

 ( 511 ) 3    Kozmetikai fodrászkészítmények; hajkozmetikai készítmények; hajpakolások; hajhidratáló készítmények;

hajfények; hajfestékek; hajszínezők; hajfesték eltávolító készítmények; hajhullámosító készítmények; hajformázó

szerek; hajdauer készítmények; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra; hajlakkok; hajspray; hajzselék;

hajhabok; hajvizek, hajszeszek; hajápoló készítmények; hajkondicionálók; fejbőrápoló készítmények (nem

gyógyászati); fejbőrtisztító készítmények; samponok; hajbalzsam; tisztálkodási és szépségápolási készítmények;

arc- és testápoló készítmények; bőrápoló készítmények; testmasszázs krémek; kézkrémek; lábápoló krémek;

kozmetikai masszírozókrémek; tusfürdők; habfürdők; szappanok; arcpakolások; sminkkészítmények; arctisztító

folyadékok és zselék; bőrradír maszkok; sminkszerek bőrre; smink alapozók; sminkpúderek; arcpirosítók;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemfesték; szemránckrémek; szempillafestékek;

szemkontúr-ceruzák; szemöldökceruzák; szemhéjpúderek; szemfesték lemosók; körömápolási cikkek;

körömlakkok; körömdíszítők; körömlakk lemosók; műkörmök; ajakbevonók (nem gyógyászati); ajakfények;

 szájkontúr ceruzák; parfümök; illatszerek; dezodorok; szőrtelenítők; szőrtelenítő krémek.

 35    Kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi,

kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási
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 termékekkel kapcsolatos fogyasztói tanácsadás.

 44    Szépségszalonok; bőrápolás; kozmetikai kezelések; fodrászat; hajápolás; hajkezelések; konzultáció és

 tanácsadás a bőrápolás és hajápolás területén.

 ( 210 ) M 17 00496

 ( 220 ) 2017.02.14.

 ( 731 )  Megújuló Magyarországért Alapítvány 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csomós Lilla Annamária, Budapest

  

( 546 )

 ( 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; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 17 00498

 ( 220 ) 2017.02.14.

 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Szoláriumok mint barnító berendezések, nem gyógyászati használatra; szoláriumok kozmetikai célokra.

  35    Szoláriumgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 44    Barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; szolárium szalonok szolgáltatásai; higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szolárium szolgáltatások; szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00499

 ( 220 ) 2017.02.14.

 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Update 1 Solarfit System

 ( 511 )   11    Szoláriumok mint barnító berendezések, nem gyógyászati használatra; szoláriumok kozmetikai célokra.

  35    Szoláriumgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 44    Barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; szolárium szalonok szolgáltatásai; higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szolárium szolgáltatások; szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00501

 ( 220 ) 2017.02.15.

 ( 731 )  Kovács Tamásné, Veszprém (HU)

  

( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00519

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Kalocsa Kristóf, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vintage Motorcycle Company

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00520

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Kalocsa Kristóf, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00521

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  REVITÁL Ingatlanfejlesztési Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) REVITÁL

 ( 511 )  35    Gazdasági előrejelzések; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];

import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kiszervezett vállalatirányítás; költségelemzés;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; piaci tanulmányok;

piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szállodai üzletvezetés; számlázás; titkársági szolgáltatások; üzleti

értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti konzultációs szolgáltatások;

üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
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 tanácsadási szolgáltatások.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bérházak kezelése; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdonkezelés; ingatlanfejlesztés; ingatlanforgalmazás;

ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; lakások

bérbeadása; lakbér beszedés; pénzügyek intézése építőipari projektekhez; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

 bankügyletek, ingatlan]; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; vagyonkezelés.

 37    Ácsmunkák; állványozás; csővezetékek építése és karbantartása; elektromos berendezések üzembe

helyezése és javítása; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; épületbontás;

épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés, épülettömítés; felvonók

felszerelése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása

és javítása; gyárépítés; kábelfektetési szolgáltatások; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe

helyezése és javítása; konzultáció konstrukciókról; kőműves munkák; külső és belső festés; lakkozás;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; nyílászárók beszerelése; raktárak építése és javítása;

rozsdamentesítés; tapétázás; tetőfedő munkák; tűzriasztók felszerelése és javítása; útburkolás; úttisztítás; vakolás

 [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése; villamos vezetékek javítása; vízvezeték-szerelés.

 ( 210 ) M 17 00522

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Meches Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gere Dávid, Budapest

 ( 541 ) Meches

 ( 511 )   35    Bérszámfejtés, könyvelés, számlázás.

 36    Faktorális szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön [finanszírozás], kölcsön

 nyújtás kezességvállalás mellett.

  42    Számítógépprogramok kidolgozása.

 ( 210 ) M 17 00523

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Dr. Schadl Balázs, Budapest (HU)

 Huszár Péter Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gere Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, mozgó vendéglátás, élelmiszerek és italok fogyasztásra való elkészítése.

 ( 210 ) M 17 00524

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Lutheran Invest Kft., Kötcse (HU)

 ( 740 )  Végh Szabolcs, Balatonszárszó

 ( 541 ) REFORMÁTOR

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 17 00525

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Kabiri Szőnyeg Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   27    Szőnyegek (kfle textilanyagból).

 ( 210 ) M 17 00532

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Egedi-Kovács Melinda, Budapest (HU)

 Nagy Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VÉDIKUS ALKÍMIA

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és

oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk; klisék; könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok;

nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; tolltartók; képek; kártyák; karton; füzetek;

 folyóiratok; újságok; szórólapok; formanyomtatványok, űrlapok.

 35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hiirdetői tevékenység

számítógépes hiálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hiely

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; on-line könyvkereskedelem; eladási propaganda mások számára;

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

 reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 41    Könyvkiadás; folyóirat- és lapkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching

[tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú);tördelési

 szolgáltatások, nem hirdetési célokra; elektronikus desktop kiadói tevékenység.

 ( 210 ) M 17 00555

 ( 220 ) 2017.02.20.

 ( 731 )  dr. Kelemen Örkény, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás; tréning; készségfejlesztés; ismerkedési gyakorlatok és technikák; udvarlási gyakorlatok és

technikák; coaching; élő előadások bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások

(szórakoztatás vagy oktatatás); mentorálás; show-műsorok; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és

 vezetése; szórakoztatás.

  44    Terápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások; párkapcsolati terápia.

 45    Társkereső klubok; társas kíséret; közvetítés (személyek közötti vitákban); párkapcsolati konfliktusok

kezelése; lelki segítségnyújtás; önbizalomnövelés; házasságközvetítő irodák; párkapcsolat megtartásának és

 elmélyítésének elősegítése.

 ( 210 ) M 17 00567

 ( 220 ) 2017.02.19.

 ( 731 )  WaffelKing Kft. 1/1, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
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 fogyasztásra.

 ( 210 ) M 17 00568

 ( 220 ) 2017.02.20.

 ( 731 )  Optix Bt. 100%, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szemüveglencse-tisztító oldatok; szemüvegtisztító szerrel átitatott törlőrongyok; tisztítószerrel átitatott

 szemüvegtisztító kendők.

9    Biztonsági szemüvegek; 3d-s szemüvegek televíziókészülékekhez; biztonsági szemüvegek a szemek

védelméhez; csíptetős szemüvegek, cvikkerek; borítók szemüvegekhez; felírt szemüvegek; fém és műanyag

kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; háromdimenziós szemüvegek;

kamerás szemüvegek; kerékpáros szemüvegek; keretek nyeles szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek

szemüvegekhez és napszemüvegekhez; láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; láncok szemüvegekhez és

napszemüvegekhez; látásjavító szemüvegek; lencse nélküli szemüvegkeretek; lencsék szemüvegekhez; lencsék

szemüvegekhez, szemüveglencsék; motoros szemüvegek; műanyagból készült szemüvegkeretek; nagyító

szemüvegek; nyeles szemüvegek, lornyonok [opera szemüvegek]; okostelefonok szemüvegek formájában;

oldalvédők szemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; polarizációs szemüvegek; pótlencsék szemüvegekhez;

síeléshez használt szemüvegek; szemüveg; szemüveg alkatrészek; szemüveg- és napszemüvegtokok;

szemüveg-lencsék; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüveg tasakok; szemüvegek; szemüvegek lencséi;

szemüvegek lövéshez [optikai]; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; szemüvegek [optika];

szemüvegek síeléshez; szemüvegkeretek; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek

fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; szemüveglencse-védők; szemüveglencsék; szemüvegpántok;

szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegszárak; szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok;

szemüvegtokok; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; szemüvegzsinórok; vakításgátló szemüvegek;

vakításmentes szemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; virtuális valóság szemüvegek;

 visszaverődésgátló bevonattal ellátott szemüvegek; zsinórok csíptetős szemüveghez.

 21    Szemüvegtörlő kendők; törlőkendők szemüvegek törléséhez; törlőkendők szemüvegekhez; törlőkendők

 szemüvegtörléshez; törlőrongy szemüvegek tisztítására.

 ( 210 ) M 17 00578

 ( 220 ) 2017.02.21.

 ( 731 )  BO-RA-KEM Környezetvédelmi, Tervezői és Szakértői Mérnökiroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BO-RA-KEM

 ( 511 )  35    Beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; kiszervezett

 vállalatirányítás.

  42    Műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése.

 ( 210 ) M 17 00579

 ( 220 ) 2017.02.21.

 ( 731 )  RAJMARI Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RAJMARI

 ( 511 ) 2    Bevonóanyagok [festékek]; fémvédő készítmények; festékek és lemosók; festékekhez használt kötőanyagok;

festékekhez használt kötőanyagok; festékhígítók; fixálóanyagok [lakkok]; glazúrok [festékek, lakkok]; hígítók

 lakkokhoz.

 37    Elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése;
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elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása; építés; építési

tanácsadó szolgáltatások; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása

 és javítása.

  42    Műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése.

 ( 210 ) M 17 00587

 ( 220 ) 2017.02.21.

 ( 731 )  Best Asian Foods Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Tóth Károly, Debrecen

  

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00589

 ( 220 ) 2017.02.21.

 ( 731 )  Bridges Budapest Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdey Péter Ügyvédi Iroda, Dunaharaszti

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00591

 ( 220 ) 2017.02.21.

 ( 731 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Xtend

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

 bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

 36    Kereskedelmi piacok szervezése pénzügyi szolgáltatások számára; kereskedelmi piacok szervezése

származékos eszközök számára; tőzsdékkel kapcsolatos információk és adatok biztosítása; tőzsdék szervezése

részvények és egyéb pénzügyi értékek kereskedelméhez; tőzsdék részvényekkel és más értékpapírokkal való

kereskedés lebonyolítására; tőzsdei ügynököléssel kapcsolatos információnyújtás; tőzsdei szolgáltatások; tőzsdei

árakkal kapcsolatos információnyújtás; részvény- és értékpapírpiaci információnyújtás; pénzügyi értéktőzsde;

pénzügyi értékpapírok; értéktőzsdei információs szolgáltatások; értékpapírokkal, kötvényekkel kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; értékpapír-kereskedelmi műveletek automatizált végrehajtása; értékpapír
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keresekedelem; elektronikus tőzsdei szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi szolgáltatások; piaci

árfolyamokkal kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi

információnyújtás számítógépes terminálok segítségével; pénzügyi információk nyújtása; értékpapír kereskedelmi

szolgáltatások; értékpapírok átruházásának rögzítése; értékpapírok kereskedésével kapcsolatos tájékoztatás,

információs szolgáltatás; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi elemzések készítése; értékpapírokkal kapcsolatos

számítógépesített információnyújtás; értékpapírokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; értékpapírokkal,

kötvényekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; adatszolgáltatás tőzsdei árfolyamokról; határidős ügyletek

kereskedelmével kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; opciós kereskedelemmel kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások;

pénzügyi információk tőzsdei árfolyamok formájában; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás;

 értékpapír tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00593

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  Zimek Pálinka Kft., Zamárdi (HU)

  

( 546 )

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

 áru).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  39    Áruk csomagolása és raktározása; palackozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00596

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  YNFOO ONLINE Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 bűvészkellékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 17 00602

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  WSW Proding Mérnöki, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Paulik György, Vác

  
( 546 )

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 17 00604

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  WSW Proding Mérnöki, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Paulik György, Vác

  
( 546 )

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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 17 00606

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  MÓRA-INVEST Beruházó, Fejlesztő és Kivitelező Kft., Mórahalom (HU)

 ( 740 )  dr. Bálint Tamás, Pécs

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00610

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  HSA Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Helmeczi András, Debrecen

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 17 00611

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Lipo Prosta sol

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás, étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.

 45    Egyénre szabott életmód tanácsadás, állapotfelmérés, diagnosztika, egyéni igények szerinti terápiák,

 egészségügyi tanácsadás, életmód klubszolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 17 00612

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Lipo Multi sol

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás, étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.

 45    Egyénre szabott életmód tanácsadás, állapotfelmérés, diagnosztika, egyéni igények szerinti terápiák,

 egészségügyi tanácsadás, életmód klubszolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 17 00614

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  STRATOLAB Kutató, Fejlesztő és Innovációs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vető Gábor, Budapest

 ( 541 ) CSILLAGSZEKÉR PLANETÁRIUM

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00618

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  Kenese Marina-Port Zrt., Balatonkenese (HU)

 ( 541 ) Marina Port

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00619

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  Kenese Marina-Port Zrt., Balatonkenese (HU)

 ( 541 ) Hotel Marina Port

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00642

 ( 220 ) 2017.02.23.

 ( 731 )  SANOFI, Paris (FR)

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

 ( 541 ) EXACYL

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 17 00646

 ( 220 ) 2017.02.24.

 ( 731 )  N-Vogue Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Földvári László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 210 ) M 17 00658

 ( 220 ) 2017.02.27.

 ( 731 )  M.L.S. Magyarország Kereskedelmi Kft., Szigetszentmiklós (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Enyvszerű faipari kötőanyagok; epoxigyanták nyers állapotban;ragasztószerek (ipari); szilikonok; tűzállóvá

 tevő anyagok;vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez; vegyi készítmények festékgyártáshoz.

2    Alumíniumfestékek; bevonóanyagok (festékek); fabevonók (festékek); fafestékek, híg; fakonzerváló olajok;

fakonzerváló termékek; fapác; fémvédő szerek; festékek; fixálóanyagok (lakkok); fizetin; hígítóanyagok

festékekhez; hígítóanyagok lakkokhoz; korróziógátló készítmények; lakkok; maróanyagok; porfestékek; rozsda

elleni olajok; rozsda elleni védőszerek; rozsda elleni zsírok; színezékek; színezékek alapozófestékhez;
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 színezőanyagok; természetes gyanták nyers állapotban; tűzálló festékek; vaslakk.

3    Csiszolókorong; csiszolókő; csiszolópapír; csiszolópapír (korund alapú); csiszolószerek; csiszoló termékek;

csiszolóvászon; csiszolóvászon (simító); dörzspapír; parkettviasz; parkettviasz eltávolító szerek (mosószerek);

 polírozó készítmények; polírozó viasz; polírpapír; rozsdaeltávolító készítmények.

 ( 210 ) M 17 00680

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  Brandmayr Christian, Innsbruck (AT)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Látogatások, utazások szervezése turistáknak; turisztikai városnézés; turistairodák; utaskísérés; sétahajó

 szolgáltatás; parkolási szolgáltatás; helyfoglalás utazáshoz.

 41    Sport-és kulturális tevékenységek; sport események szervezése, sport túrák szervezése; szabadidős

szolgáltatások nyújtása; sport edzőtábori szolgáltatások; sportversenyek szervezése; sportfelszerelések

kölcsönzése; testnevelés; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; üdülési tárgyú információk;

üdülőtábori szolgáltatások; klubszolgáltatás; konferenciák, kulturális összejövetelek szervezése; tanfolyamok

 szervezése; főzőtanfolyamok szervezése.

 43    Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások; helyfoglalás panziókban, szállodákban; szállodai-, turistaházi

 szolgáltatás; üdülőtáborok szolgáltatásai; táborhelyek hasznosítása; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 17 00681

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  Medgyesi Bálint, Palotás (HU)

 ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) otthon a természetben

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; kozmetikai krémek; kozmetikai készítmények bőr ápolásra; masszázs készítmények (nem

orvosi használata); kozmetikai készítményekkel impregnált kendők; illóolajak; olajok kozmetikai célra; olajok

tisztításra; piperecikkek; illatszerek; fürdő készítmények (nem gyógyászati célra); szappanok; hajápoló szerek;

 fogkrémek.

5    Egészségügyi termékek; krémek gyógyászati használatra; olajok gyógyászati használatra; balzsamok

gyógyászati használatra; gyógyhatású növény alapú készítmények; növényi kivonatot tartalmazó gyógyhatású

készítmények; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövény kivonatok; légfrissítő szerek; légtisztító szerek;

szájápoló szerek gyógyászati használatra; gyógycukrok; gyógyitalok; cukrászati gyógytermékek; ehető növényi

rostok (nem táplálkozásra); étrend kiegészítők emberek számára; diétás készítmények; termálvizek; ásványvizek

 gyógyászati használatra; vitaminok; nyomelemek.

 30    Kávé, pótkávé; tea; tea alapú italok, kakaó; ételízesítők; fűszerek; aroma készítmények élelmezéshez;

természetes édesítőszerek; salátaöntetek; cikória; propolisz emberi fogyasztásra; méz; melasz; só; mustár; ecet;

 zabalapú ételek.

 ( 210 ) M 17 00682

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) CERES

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

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

készítmények; zabalapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér; kalácsok;

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

müzli; szendvicsek; pizza; tortilla; gabonaalapú snack ételek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez,

 főzéséhez; élesztő; sütőpor; zsemlemorzsa.

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

 piackutatás; reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; áruminták terjesztése.

 ( 210 ) M 17 00691

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  VÁRDA-DRINK Szeszesipari Zártkörűen Működő Rt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) Minden cseppjében gyümölcs

 ( 511 )   33    Szeszes italok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00692

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  VÁRDA-DRINK Szeszesipari Zártkörűen Működő Rt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) Hunor Vadászlikőr

 ( 511 )   33    Szeszes italok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00697

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, Budapest (HU)

 ( 541 ) gauranga

 ( 511 )  30    Keksz; kekszek csokoládé ízesítésű bevonattal; kekszek csokoládés bevonattal; kekszek, kétszersültek;

kekszek sajt mellé; kekszkeverékek; kemény keksz [tengerészek keksze]; kétszersültek, száraz kekszek; krémeket

és gyümölcsöt tartalmazó sütemények; krémeket tartalmazó sütemények; omlós keksz csokoládé ízű bevonattal;

omlós kekszek; ostyarudak; ostyarúd [keksz]; ostyák, goffrik; ostyák [étel]; ostyák; reggeli sütemények; sós

sütemények; sült apró fánksütemények; süteményekhez való tészta; zöldségekkel ízesített sós kekszek; vajas

kekszek [petit-beurre]; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); sós ostyás kekszek;

sós kekszek, rágcsálnivalók; sós kekszek [ehető]; sós kekszek; sós aprósütemények, kekszek; sajttal töltött sós

kekszek; sajttal ízesített sós kekszek; sajtos kekszek; pirítósok [kekszek]; kekszek, rágcsálnivalók; kekszek [édes

vagy sós]; kekszek aperitifként; gyümölcsöt tartalmazó kekszek, aprósütemények; gyümölccsel ízesített kekszek,

aprósütemények; graham kekszek; gabonafélékből készült kekszek, aprósütemények emberi fogyasztásra;

fűszernövényekkel ízesített sós kekszek; fűszerekkel ízesített sós kekszek; félig bevont csokoládés kekszek; apró

vajas kekszek; aprósütemények, kekszek; csokoládé ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládé ízű

bevonattal részben bevont omlós keksz; csokoládés kekszek; csokoládéval bevont ostyás kekszek; csokoládéval

bevont vajas kekszek; csokoládéval részben bevont omlós keksz; cukormázzal bevont kekszek, aprósütemények;

dán vajas kekszek, aprósütemények; édes kekszek emberi fogyasztásra; malátából készült kekszek,

aprósütemények emberi fogyasztásra; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fűszerek; feldolgozott gabonafélékből készült sós kekszek; gyümölccsel

 ízesített sós kekszek; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; hagymás vagy sajtos kekszek.

 ( 210 ) M 17 00698

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, Budapest (HU)

 ( 541 ) gouranga

 ( 511 )  30    Feldolgozott gabonafélékből készült sós kekszek; fűszerekkel ízesített sós kekszek; fűszernövényekkel

ízesített sós kekszek; sajttal ízesített sós kekszek; sajttal töltött sós kekszek; zöldségekkel ízesített sós kekszek;

graham kekszek; gyümölccsel ízesített sós kekszek; hagyományos koreai édességek és kekszek [hankwa];

kekszek, rágcsálnivalók; sajtos kekszek; sós aprósütemények, kekszek; sós kekszek; sós kekszek [ehető]; sós

kekszek, rágcsálnivalók; sós ostyás kekszek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; hagymás vagy sajtos kekszek; kekszek

aperitifként; kekszek [édes vagy sós]; kekszek, kétszersültek; kétszersültek, száraz kekszek; pirítósok [kekszek];

apró vajas kekszek; aprósütemények, kekszek; csokoládé ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládé

ízű bevonattal részben bevont omlós keksz; csokoládés kekszek; csokoládéval bevont ostyás kekszek;

csokoládéval bevont vajas kekszek; csokoládéval részben bevont omlós keksz; cukormázzal bevont kekszek,

aprósütemények; dán vajas kekszek, aprósütemények; édes kekszek emberi fogyasztásra; félig bevont csokoládés

kekszek; gabonafélékből készült kekszek, aprósütemények emberi fogyasztásra; gyümölccsel ízesített kekszek,

aprósütemények; gyümölcsöt tartalmazó kekszek, aprósütemények; keksz; kekszek csokoládé ízesítésű

bevonattal; kekszek csokoládés bevonattal; kekszek sajt mellé; kekszkeverékek; kemény keksz [tengerészek

keksze]; malátából készült kekszek, aprósütemények emberi fogyasztásra; omlós keksz csokoládé ízű bevonattal;

 omlós kekszek; ostyarúd [keksz]; vajas kekszek [petit-beurre].

 ( 210 ) M 17 00699

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, Budapest (HU)

 ( 541 ) góranga

 ( 511 )  30    Feldolgozott gabonafélékből készült sós kekszek; fűszerekkel ízesített sós kekszek; fűszernövényekkel

ízesített sós kekszek; sajttal ízesített sós kekszek; sajttal töltött sós kekszek; zöldségekkel ízesített sós kekszek;

graham kekszek; gyümölccsel ízesített sós kekszek; hagyományos koreai édességek és kekszek [hankwa];

kekszek, rágcsálnivalók; sós aprósütemények, kekszek; sajtos kekszek; sós kekszek; sós kekszek [ehető]; sós

kekszek, rágcsálnivalók; sós ostyás kekszek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); hagymás vagy sajtos kekszek; kekszek aperitifként; kekszek [édes vagy sós]; kekszek,

kétszersültek; kétszersültek, száraz kekszek; pirítósok [kekszek]; apró vajas kekszek; aprósütemények, kekszek;

csokoládé ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládé ízű bevonattal részben bevont omlós keksz;

csokoládés kekszek; csokoládéval bevont ostyás kekszek; csokoládéval bevont vajas kekszek; csokoládéval

részben bevont omlós keksz; cukormázzal bevont kekszek, aprósütemények; dán vajas kekszek, aprósütemények;

édes kekszek emberi fogyasztásra; félig bevont csokoládés kekszek; gabonafélékből készült kekszek,

aprósütemények emberi fogyasztásra; gyümölccsel ízesített kekszek, aprósütemények; gyümölcsöt tartalmazó

kekszek, aprósütemények; keksz; kekszek csokoládé ízesítésű bevonattal; kekszek csokoládés bevonattal;

kekszek sajt mellé; kekszkeverékek; kemény keksz [tengerészek keksze]; malátából készült kekszek,

aprósütemények emberi fogyasztásra; omlós keksz csokoládé ízű bevonattal; omlós kekszek; ostyarúd [keksz];

 vajas kekszek [petit-beurre]; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez.

 ( 210 ) M 17 00700

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  BIORGANON SA, Geneva (CH)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) ENTEROL BABY

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyászati célú étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 17 00701

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  Karlovarské minerálni vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej; tejpor; kristályosított, ízesített és habosított tej; tejtermékek, tej desszertek, joghurt italok; mousse,

tejsodó és habtejszínek; habtejszínek és tejsodók desszertekhez; édes habtejszín és friss tejszínhab; vaj; tejből

és/vagy tejtermékekből álló natúr vagy ízesített italok; gyümölcsöt tartalmazó tejes italok (magas tejtartalommal);

erjesztett natúr vagy ízesített tejtermékek; snack-ek, tejes snack-ek kivéve jégkrém, fagyasztott tej és fagyasztott

joghurtok; sajt snack-ek; sajtok; sajtkrémek; érlelt sajtok; felszínükön érlelt sajtok [surface ripened cheeses]; friss

 tejből készült sajtok és sós-vizes sajtok; túrófélék; friss forrázott vagy gyúrt sajtok; joghurt sajtok, joghurtok.

 30    Kávé; tea; kakaó; csokoládé; kávéitalok; kakaóitalok; csokoládéitalok; cukor; rizs; puffasztott rizs; tápióka;

liszt; sütemények és piték, édes vagy sós; pizzák; natúr vagy ízesített és/vagy töltött fánkok; gabona alapú

termékek; gabonapelyhek; főleg nyers tésztát tartalmazó félkész ételek; tésztából készült készételek; kenyér;

kekszek; édes vagy fűszeres aprósütemények; ostyák; gofrik; piték; cukrász termékek; az előbb felsorolt

valamennyi termékek natúr és/vagy sült és/vagy ízesített formában; kenyeret tartalmazó és vagy sós előételek;

kekszek vagy sütemények; cukormázak; joghurtból, fagylaltból, jégből, fagyasztott joghurtból készült

cukormázak, ízesített jég; méz; só; mustár; ecet; szószok (összetevők); édes mártások; sütemény öntetek;

 fűszerek.

 32    Ásványvizek; forrásvizek; asztali vizek; limonádék; sörök; nem alkoholos szénsavas üdítők; gyümölcsitalok

(nem alkoholos italok); szirupok italok készítéséhez; szirupok limonádéhoz; ízesített ásványvizek és egyéb nem

alkoholos italok; készítmények ásványvizek készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek (ásványvíz vagy nem

ásványvíz); zöldséglevek (italok); gyümölcs vagy zöldségitalok; szénsavas vizek; gyömbéres limonádék,

sörbetek; italkészítmények; az osztályba tartozó nem alkoholos gyümölcs- vagy zöldségkivonatok; tej

 erjesztéshez szükséges hatóanyagokat tartalmazó nem alkoholos italok.

 ( 210 ) M 17 00702

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  Karlovarské minerálni vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fruttimo

 ( 511 )  29    Tej; tejpor; kristályosított, ízesített és habosított tej; tejtermékek, tej desszertek, joghurt italok; mousse,

tejsodó és habtejszínek; habtejszínek és tejsodók desszertekhez; édes habtejszín és friss tejszínhab; vaj; tejből

és/vagy tejtermékekből álló natúr vagy ízesített italok; gyümölcsöt tartalmazó tejes italok (magas tejtartalommal);

erjesztett natúr vagy ízesített tejtermékek; snack-ek, tejes snack-ek kivéve jégkrém, fagyasztott tej és fagyasztott

joghurtok; sajt snack-ek; sajtok; sajtkrémek; érlelt sajtok; felszínükön érlelt sajtok [surface ripened cheeses]; friss

 tejből készült sajtok és sós-vizes sajtok; túrófélék; friss forrázott vagy gyúrt sajtok; joghurt sajtok, joghurtok.

 30    Kávé; tea; kakaó; csokoládé; kávéitalok; kakaóitalok; csokoládéitalok; cukor; rizs; puffasztott rizs; tápióka;

liszt; sütemények és piték, édes vagy sós; pizzák; natúr vagy ízesített és/vagy töltött fánkok; gabona alapú

termékek; gabonapelyhek; főleg nyers tésztát tartalmazó félkész ételek; tésztából készült készételek; kenyér;

kekszek; édes vagy fűszeres aprósütemények; ostyák; gofrik; piték; cukrász termékek; az előbb felsorolt

valamennyi termékek natúr és/vagy sült és/vagy ízesített formában; kenyeret tartalmazó és vagy sós előételek;

kekszek vagy sütemények; cukormázak; joghurtból, fagylaltból, jégből, fagyasztott joghurtból készült

cukormázak, ízesített jég; méz; só; mustár; ecet; szószok (összetevők); édes mártások; sütemény öntetek;

 fűszerek.
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 32    Ásványvizek; forrásvizek; asztali vizek; limonádék; sörök; nem alkoholos szénsavas üdítők; gyümölcsitalok

(nem alkoholos italok); szirupok italok készítéséhez; szirupok limonádéhoz; ízesített ásványvizek és egyéb nem

alkoholos italok; készítmények ásványvizek készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek (ásványvíz vagy nem

ásványvíz); zöldséglevek (italok); gyümölcs vagy zöldségitalok; szénsavas vizek; gyömbéres limonádék,

sörbetek; italkészítmények; az osztályba tartozó nem alkoholos gyümölcs- vagy zöldségkivonatok; tej

 erjesztéshez szükséges hatóanyagokat tartalmazó nem alkoholos italok.

 ( 210 ) M 17 00716

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  SYBA Napvédelem Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Czibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Syba

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 00719

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  Syba Napvédelem Kft, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Czibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Stabilo Luxe

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 00720

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  Syba Napvédelem Kft, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Czibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ellipsun

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények(az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 00731

 ( 220 ) 2017.03.02.

 ( 731 )  Péterszegi János, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 00732

 ( 220 ) 2017.03.03.

 ( 731 )  LEPA Consulting Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Csaba, Debrecen

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 17 00739

 ( 220 ) 2015.04.24.

 ( 731 )  Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Žilina (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nedvszívó papír; toalettkendők papírból; eldobható szalvéták; papírszalvéták; zsebkendők;

arctörlő kendők, törölközők; egészségügyi papír, WC-papír; konyhai papírtöriők [tekercsek]; papírtörölközők;

papír asztalterítők; csomagolásra szolgáló műanyagok [amelyek nem tartoznak más osztályokba];

 csomagolóanyagok.

 ( 210 ) M 17 00795

 ( 220 ) 2017.03.08.

 ( 731 )  Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

 ( 541 ) ALIGVÁROM

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00799

 ( 220 ) 2017.03.09.

 ( 731 )  Campona Shopping Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kereskedelmi helyiségek és ingatlanok, irodák,

kiskereskedelmi, szállásadási és szabadidős egységek, lakóparkok, lakások, kiskereskedelmi és szabadidős

komplexumok, bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi parkok és vegyeshasználatú fejlesztések működtetése,

kezelése és adminisztrálása, valamint üzemeltetési, vezetési, üzleti és kereskedelmi segítségnyújtás; többféle

kiskereskedelmi bolt, lakás, üzleti, szórakoztató, vendéglátó-ipari, szállásadási, egészségügyi és szépségápolási,

szabadidős, éttermi és bár-, oktatási, képzési, sport- és gyógyászati szolgáltatás egyhelyre gyűjtése vegyes

használatú fejlesztési környezetben, valamint működtetése, kezelése és adminisztrálása, továbbá üzemeltetési,

vezetési, üzleti és kereskedelmi segítségnyújtás; sportközpontok és -komplexumok, sportszállások, kondicionáló
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termek, szabadidős központok és komplexumok, szabadidős szállások, üdülőközpontok és -komplexumok,

üdülőszállások és -táborok, üdülőfaluk, ideiglenes szálláshelyek, hotelek, szállodai szállások, szállodaláncok

működtetése, kezelése és adminisztrálása, valamint üzemeltetési, vezetési, üzleti és kereskedelmi segítségnyújtás.

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

szolgáltatás); ingatlanügyletek; kiskereskedelmi terület biztosítása, közvetítése, bérbeadása mindenféle

árukereskedelmi tevékenység folytatásához; őskereskedelmi terület biztosítása, közvetítése, bérbeadása

szolgáltatások nyújtásához, ideértve étterem, kávézó, bár, éjszakai mulató, kaszinó, mozi, egészségklub,

szépségszalon és banki helyiségek; ingatlankomplexumok, épületek és lakáshasználatú rezidenciák, lakóparkok,

lakások, kereskedelmi használatú helyiségek és épületek, bevásárlóközpontok, irodahelyiségek és -épületek,

parkolók közvetítése, bérbeadása, kezelése, üzemeltetése; sportközpontok és -komplexumok, sportszállások,

kondicionáló termek, szabadidős központok és komplexumok, szabadidős szállások, üdülőközpontok és

-komplexumok, üdülőszállások és -táborok, üdülőfaluk, ideiglenes szálláshelyek, hotelek, szállodai szállások,

szállodaláncok közvetítése, bérbeadása, kezelése, üzemeltetése; bevásárlóközpont-fejlesztési és -kezelési

szolgáltatások; bérlő gazdálkodási szolgáltatások; ingatlanmenedzsment, ingatlanügynökségi, és -kezelési

 szolgáltatások.

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

valamennyi szolgáltatás); (bútorozott vagy bútorozatlan) ideiglenes szállások, panziók bérbeadása; szállodai

szolgáltatás; hotel szolgáltatás; üdülőtáborok és üdülőfaluk szolgáltatásai (szállásadás); ideiglenes szálláshelyek,

nevezetesen panziók, hotelek, motelek, üdülőházak foglalási szolgáltatása; szállodai szállásbiztosítás; bárban

nyújtott szolgáltatások; étel és ital szolgáltatása vendégeknek; gyorséttermek (snackbarok); kávéház-étterem;

étkezdék (üzemi/iskolai); önkiszolgáló éttermek; kiállítóhelyek és -termek vezetése; bérlet/bérbeadás

(tárgyalóterem); szállodai elhelyezés, szállodai szolgáltatások, nyaralószállodai szolgáltatások nyújtása;

kongresszusi létesítmények rendelkezésre bocsátása és szolgáltatások nyújtása; utazási ügynökségi szolgáltatások

 (szállodai helyfoglalások érdekében), szálláshelyek megrendelése és étkezési helyfoglalás és rendelés.

 ( 210 ) M 17 00801

 ( 220 ) 2017.03.09.

 ( 731 )  Hleks Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Anadoluhisari Beykoz, Istanbul (TR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pattogós cukorka.

 ( 210 ) M 17 00803

 ( 220 ) 2017.03.08.

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

 ( 740 )  Radnóty Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00817

 ( 220 ) 2017.03.09.

 ( 731 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Perger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ISLAND OF FREEDOM

 ( 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 17 00818

 ( 220 ) 2017.03.09.

 ( 731 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Perger Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 210 ) M 17 00840

 ( 220 ) 2017.03.13.

 ( 731 )  Molnár Sándor, Tét (HU)

 Molnár Sándorné, Tét (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok; ruhafogas; napellenző tartó; oszloptartó.

  28    Karácsonyfa talpak.

  40    A 20-as és 28-as áruosztályba tartozó áru készítése és gyártása.

 ( 210 ) M 17 00841

 ( 220 ) 2017.03.13.

 ( 731 )  TÜF Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almapálinka, almabor, almaborpárlat.

 ( 210 ) M 17 00842

 ( 220 ) 2017.03.10.

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

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; maláta;

nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez (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 17 00853

 ( 220 ) 2017.03.14.

 ( 731 )  Tóth Balázs, Budapest (HU)

 ( 541 ) BLACK LOVE SZOLÁRIUM

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 17 00879

 ( 220 ) 2017.03.17.

 ( 731 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Bor.

 ( 210 ) M 17 00880

 ( 220 ) 2017.03.17.

 ( 731 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Bor.

 ( 210 ) M 17 00923
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 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  Kócsó Nikolett, Kiskunmajsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Sporttáskák, táskák, ételhordó táskák.

  25    Sportruházat, sportcipők, sportkiegészítők.

 28    Sporteszközök, funkcionális sportszerek, wellness eszközök, edzőtermek felszerelései, masszázs hengerek,

 kineziológiai szalagok, sportjátékok.

 35    Élelmiszerek, étrendkiegészítők, italok, ruházati termékek, sportruházat és sportfelszerelések reklámozása,

 forgalmazása, kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és online/webáruházai értékesítése; marketing szolgáltatások.

 41    Oktatás, sportoktatás, edzés, edzésprogramok, testkultúra szolgáltatások, edzőtermek, életmód tanácsadás

(képzés); fitnesz tanácsadás, versenyrendezés, sportrendezvények, szemináriumok, sport- és életmód

 szolgáltatások minősítése.

 ( 210 ) M 17 00927

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  LVC Diamond Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Játékkaszinók(szerencsejátékok),stúdiószolgáltatások, szerencsejátékok, szórakoztatási szolgáltatások,

 televíziós szórakoztatás.

 42    Grafikai tervezés, számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon

 keresztül, telekommunikációs technológiai tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 00928

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  LVC Diamond Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) VegasTV

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Játékkaszinók(szerencsejátékok),stúdiószolgáltatások, szerencsejátékok, szórakoztatási szolgáltatások,

 televíziós szórakoztatás.

 42    Grafikai tervezés, számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon

 keresztül, telekommunikációs technológiai tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 00966

 ( 220 ) 2017.03.23.

 ( 731 )  Lavyl Royal Ltd 100%, Nicosia (CY)

 ( 740 )  Lupovici Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- , és csiszolószerek;

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (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).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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 17 00967

 ( 220 ) 2017.03.23.

 ( 731 )  Radzeer Ltd. 100%, London (GB)

 ( 740 )  Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti 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).

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

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

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

 ( 210 ) M 17 00980

 ( 220 ) 2017.03.24.

 ( 731 )  Alexander Willer, Lenzing (AT)

 ( 740 )  dr. Horváth T. Béla ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Főtt gyümölcsök körte-alma püré, alkoholban tartósított gyümölcs gyümölcspép termékek, gyümölcspép

 körte-alma alkoholos keverék, zselék.

 32    Gyümölcslevek - körte-alma keverék, készítmények italokhoz, körte- alma must, szirupok, szörpök

 italokhoz, körte-alma frissítő must enyhén alkoholos gyümölcsital.

 33    Alkoholos italok, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos esszenciák, alkoholos kivonatok, körte-alma

 must italok, alkoholos frissítő mustok, gyümölcstartalmú alkoholos italok digesztív italok enyhén szeszes italok.

 ( 210 ) M 17 01032
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 ( 220 ) 2017.03.29.

 ( 731 )  Brand Care Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Áruk csomagolása és raktározása; csomagőrzés [áruk tárolása, őrzése]; gépkocsival történő szállítási

 szolgáltatások; raktározás; szállítás; tárolás.

 ( 210 ) M 17 01070

 ( 220 ) 2017.04.01.

 ( 731 )  Dr. Váci Zsuzsanna 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Dr. Liber Ádám ügyvéd, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   39    Utazás és utasok szállítása; utazásszervezés; utazások szervezése és lebonyolítása.

  40    Fogászati laboratóriumok; fogászati protézisek gyártása rendelésre; fogtechnikusi szolgáltatások.

 44    Fogászat; fogászati tanácsadás; fogászasszisztensi szolgáltatás; foghigiénikus szolgáltatásai; fogászati

 eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás; fogászati klinikák szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 17 01088

 ( 220 ) 2017.03.31.

 ( 731 )  Szalai Evelin, Enese (HU)

 ( 740 )  dr. Baltavári Richárd, Budapest

  

( 546 )

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

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01185

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  EURO-MALL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jalsovszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SHOPMARK

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készitmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); komposzt, szalma (trágya); só konzerváláshoz, kivéve az

 élelmiszereket; bizonyos adalékok az élelmiszeripar számára.

2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); festékek, kencék, lakkok ipari, kézműipari és művészeti célokra;
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 ruhafestékek; színezőanyagok élelmiszerekhez és italokhoz.

3    Fehérítőkészitmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajak, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);

dezodorok emberek vagy állatok számára; szobaillatosító készitmények; egészségügyi készitmények mint

 piperecikkek.

4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötö termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készitmények; egészségügyi készitmények 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);

egészségügyi készitmények a személyes higiénia céljaira, a piperecikkek kivételével; pelenkák csecsemők és

inkontinenciában szenvedők számára; dezodorok nem emberek vagy állatok számára; gyógyhatású samponok,

szappanok, lemosószerek és fogkrémek; étrend-kiegészítők, amelyek célja a normális étkezés vagy amelyeknek

egészségügyi előnyei vannak; húshelyettesítők, diétás élelmiszerek és italok gyógyászati vagy állatgyógyászati

 alkalmazásra; dohánymentes cigaretták, gyógyászati célra.

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); fémek fólia vagy por alakban, további

feldolgozásra, fém építőanyagok; kisebb fémcikkek; hordozható épületek vagy fémszerkezetek; egyes funkció

 vagy rendeltetés szerint máshová nem sorolt árucikkek nem nemesfémből.

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); mindenféle

 motor- és hajtógép-alkatrészek; elektromos tisztítógépek és berendezések.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); evőeszközök nemesfémekből, villanyborotvák és

 elektromos nyírógépek (kézi eszközök).

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); készülékek és berendezések laboratóriumi tudományos kutatási célokra; hajókat ellenőrző

készülékek és berendezések mint mérő-, valamint utasítást továbbító készülékek és berendezések; szögmérők;

lyukkártyás irodagépek; valamennyi számítógépes program és szoftver, tekintet nélkül az adathordozóra vagy a

 terjesztés módjára.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;

szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru); rögzítő kötések és speciálisan gyógyászati célú ruházat; menstruációs, fogamzásgátlási

és szülészeti árucikkek, eszközök és műszerek; gyógyászati cikkek és protézisek, mesterséges vagy szintetikus
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 anyagokból; kifejezetten gyógyászati célra készített bútorok.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); légkondicionáló berendezések;

elektromos és nem elektromos ágymelegítők, forró vizes palackok, melegítőpárnák; elektromosan fűtött párnák és

 takarók nem gyógyászati használatra; elektromos forróvíztartályok; elektromos főzőedények.

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

szereplő valamennyi áru); földi járművek motorjai és hajtógépei; földi járművek tengelykapcsolói és erőátviteli

 alkatrészei; légpárnás járművek.

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); ékszerek, ékszerutánzatok, például strassz;

mandzsettagombok, nyakkendőtűk, nyakkendőcsíptetők; kulcskarikák, kulcsláncok és ezek díszei; apró

 díszítőtárgyak, bizsuk; ékszertartó dobozok; alkatrészek ékszerekhez és órákhoz.

 15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); mechanikus zongorák és

 tartozékaik; zenélő dobozok; elektromos és elektronikus hangszerek.

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); papírvágó kések; tokok, fedelek, borítók és papír

tárolására vagy rögzítésére szolgáló eszközök; egyes irodai gépek; festőkellékek művészeti használatra és beltéri

és kültéri festéshez; egyes eldobható papíráruk; egyes papírból vagy kartonból készült, funkció vagy rendeltetés

 szerint máshová nem sorolt áruk.

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

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

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

abroncsok újrafutózásához; szennyezésgátló úszógátak; ragasztószalagok nem orvosi, papíripari vagy háztartási

használatra; műanyagfóliák, nem csomagolásra; rugalmas fonalak, gumi- vagy műszálak nem textilipari

használatra; egyes, az ebbe az osztályba tartozó anyagokból készült, rendeltetés vagy funkció szerint máshová

 nem sorolt áruk.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru); bőröndök és bevásárló táskák; poggyászcímkék; névjegykártyatartók és

 levéltárcák; dobozok és tokok bőrből vagy műbőrből.

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

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

valamennyi áru); félig megmunkált faáruk; furnérlemezek; építési üveg; üvegzúzalék utak megjelöléséhez; fali

 levélszekrények.

 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); fémbútor, kempingbútor, puskatartó állványok, újságtartó

állványok; beltéri árnyékolók ablakokba; ágyneműk; tükrök, továbbá lakberendezési és piperetükrök;

rendszámtáblák, nem fémből; kisebb tömegcikkek nem fémből; nem fémből készült vagy nem fali

 levélszekrények.

 21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; 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); eszközök és tartályok háztartási és konyhai célokra; kis, kézi konyhai eszközök
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darálásra, őrlésre, zúzásra vagy törésre; szervírozó eszközök; fésűk, elektromos és nem elektromos; fogkefék,

 elektromos és nem elektromos; táltartók és rekeszes palacktartók.

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru); zsinórok és zsinegek természetes vagy mesterséges textilrostból, papírból

vagy műanyagból; halászhálók, függőágyak, kötélhágcsók, kötéllétrák; ponyvák járművekhez; egyes funkció

vagy rendeltetés szerint máshová nem sorolt zsákok és táskák; zsákok textilanyagokból csomagoláshoz; állati

 rostok és nyers textilrostok.

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); háztartási lenvászon; ágyneműk papírból; hálózsákok,

 hálózsák bélések; szúnyoghálók.

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

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

művirágok; hajdíszek; póthajak (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); parókák,

parókák fejtetőre és álszakállak; hullámcsatok és hajszalagok; hajhálók; csatok és villámzárak; apró

 díszítőtárgyak, nem ékszerekhez, kulcskarikákhoz vagy kulcsláncokhoz.

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); szórakoztató és játékfelszerelések, és ezek vezérlői; szórakoztató

 és trükkös tárgyak; vadász- és horgászfelszerelések; felszerelések különböző sportokhoz és játékokhoz.

 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); tejes italok (főként tejet tartalmazó); magvak

 emberi fogyasztásra elkészítve, nem ízesítőszerek vagy aromák.

 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); kávé-,

 kakaó-, csokoládé- vagy teaalapú italok; emberi fogyasztásra előkészített gabonakészítmények.

 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); feldolgozatlan gabonafélék; növényi maradványok;

 feldolgozatlan alga; nyers faanyag; tojások keltetéshez; friss gomba és szarvasgomba; állati alom.

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

szörpök és más készitmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);

 alkoholmentes italok.

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

 áru).

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

 dohánypótlék (nem gyógyászati célra).

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); különféle áruk egy helyre gyűjtése (kivéve ezek

szállítását) mások javára, hogy az ügyfelek kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat;

ilyen szolgáltatásokat kiskereskedelmi üzletek, nagykereskedelmi egységek, automaták, postai rendeléssel
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működő katalógusok vagy elektronikus média útján lehet nyújtani; írott közlemények és feljegyzések

rögzítéséből, átírásából, összeállításából vagy rendszerezéséből álló szolgáltatások, valamint matematikai vagy

 statisztikai adatok összeállítása; reklámügynökségek szolgáltatásai.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); pénz- és valutaügyekkel kapcsolatos szolgáltatások, amelyek az alábbiakat

foglalják magukban: valamennyi pénzintézet vagy azokkal kapcsolatban álló intézmények szolgáltatásai;

bankoktól eltérő hitelintézetek által nyújtott szolgáltatások; holdingtársaságok "befektetési alapjainak"

szolgáltatásai; részvényekkel és vagyonnal foglalkozó brókerek szolgáltatásai; vagyonkezelő bevonásával kezelt

valutaügyekkel kapcsolatos szolgáltatások; utazási csekkek és akkreditívek kibocsátásával kapcsolatban nyújtott

szolgáltatások; lízingfinanszírozás; épületek ingatlankezelőinek szolgáltatásai; biztosításra vonatkozó

 szolgáltatások.

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

szolgáltatás); épületek, utak, hidak, gátak vagy távvezetékek építésével kapcsolatos szolgáltatások, valamint az

építőipar területén működő szakipari vállalkozások; építési szolgáltatásokat kiegészítő szolgáltatások; hajóépítési

szolgáltatások; szerszámok vagy építőanyagok kölcsönzéséből álló szolgáltatások; javítási szolgáltatások;

különféle javítási szolgáltatások; karbantartási szolgáltatások egy tárgy eredeti állapotának megóvása érdekében,

 anélkül, hogy bármely tulajdonságát megváltoztatnák.

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); az alapvetően rádió-

 vagy televízióműsorok sugárzásából álló szolgáltatások.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); az állomásokat, hidakat, vasúti kompokat üzemeltető társaságok által nyújtott,

a fuvarozó által igénybe vett szolgáltatások; a szállítójárművek bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatások; a

tengeri vontatóhajókkal, kirakodással, kikötők és dokkok működésével, hajótörést szenvedett hajók és

rakományaik mentésével kapcsolatos szolgáltatások; az áruk feladás előtti csomagolásával és elosztásával

kapcsolatos szolgáltatások; az utazással és áruszállítással kapcsolatban ügynökségek vagy idegenforgalmi

hivatalok által nyújtott információs szolgáltatások, a díjszabással, a menetrenddel és a szállítási móddal

 kapcsolatos információnyújtás; a járművek vagy áruk szállítás előtti ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások.

 40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); a tárgy

vagy az anyag olyan átalakítása vagy bármely eljárás, amely ezek alapvető tulajdonságait megváltoztatja;

anyagmegmunkálási szolgáltatások, amelyek bármely anyag vagy tárgy gyártási folyamatában előfordulnak, és

 nem építkezéssel kapcsolatosak.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); a {bármely formában) személyek nevelésére vagy állatok

idomítására vonatkozó szolgáltatások; azok a szolgáltatások, amelyek alapvető célja az emberek szórakoztatása,

mulattatása vagy kikapcsolódása; képzőművészeti vagy irodalmi alkotások nyilvános bemutatása kulturális vagy

 oktatási célból.

 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); olyan mérnökök és tudományos szakemberek szolgáltatásai, akik

értékeléseket, becsléseket, jelentéseket készítenek és kutatásokat végeznek a tudomány és a technika területén

(beleértve a műszaki tanácsadást is); számítógépes és technológiai szolgáltatások számítógépes adatok és

személyes és pénzügyi információk biztonsága, valamint az adatokhoz és információkhoz való jogosulatlan

 hozzáférés kimutatása céljából; tudományos kutatási szolgáltatások gyógyászati célokra.

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

valamennyi szolgáltatás); szállásfoglalási szolgáltatások utazók számára, külőnösen utazási irodák,

 utazásközvetítők útján; állatpanziók.

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
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jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); a személyek kezeléséhez kapcsolódó orvosi elemzési

szolgáltatások; a mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; a gyógyszertári tanácsadás; az állattenyésztés; a

 növénytermesztési szolgáltatások; a virágművészettel kapcsolatos szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01241

 ( 220 ) 2017.04.19.

 ( 731 )  NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kalocsai Zsófia NNG Kft. Jogi Osztály, Budapest

 ( 541 ) Saint Isidore Day by NNG

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), szakmai és közösségi fórumok, illetve rendezvények szervezése

 és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 17 01300

 ( 220 ) 2017.04.20.

 ( 731 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cserichné dr. Gyovai Judit, Sopron

 ( 541 ) Gift Cocktail

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

 ( 210 ) M 17 01322

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cserichné dr. Gyovai Judit, Sopron

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 01391

 ( 220 ) 2017.04.27.

 ( 731 )  Kristóf Kft. 100%, Esztergom (HU)

 ( 541 ) Hotel Szent Kristóf Panzio

 ( 511 )  35    Szállodai üzletvezetés; információnyújtás szállodák díjainak összehasonlításával kapcsolatban; mások

szállodai ösztönző programjainak irányítása; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos

 szaktanácsadói szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások.

  36    Szállodabiztosítás; szállodai elhelyezés biztosítása; szállodákkal kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások.

 43    Átmeneti szállás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása;

ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes

szállás biztosítása; bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállások biztosítása üdülési

csereprogram-csomagok részeként; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával

kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül;

szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásinformációk biztosítása az interneten; személyzettel ellátott lakóhelyek biztosítása [ideiglenes szállásadás];

foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; online információnyújtás szállodai foglalásokkal
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kapcsolatban; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai elhelyezés

értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez;

szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szálláshely szolgáltatások;

foglalás panziókban; panziók; panziók házi kedvenceknek; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodák,

 szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; foglalási szolgáltatások szállodákba; helyfoglalás szállodákban.

 ( 210 ) M 17 01398

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MEKI

 ( 511 ) 9    Mobile alkalmazások, letölthető alkalmazások mobil eszközökkel és letölthető mobil kuponokkal történő

 használatra.

  16    Kuponok, kuponfüzetek bónok, utalványok.

  35    Hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások, munkaerő toborzás.

 39    Étel házhozszállítás, ételszállítás; útvonaltervezési szolgáltatások, személyre szabott vezetői

 útvonaltervezés.

  41    Oktatás és szórakoztatás.

  42    Online számítógépes szolgáltatások és multimédiás alkalmazások programozása.

 ( 210 ) M 17 01452

 ( 220 ) 2017.05.04.

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

 ( 740 )  GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AVALON MOTORS

 ( 511 )   35    Árubemutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.

  37    Járművek karbantartása és javítása.

  39    Autókölcsönzés; járművek kölcsönzése és bérbeadása.

 ( 210 ) M 17 01454

 ( 220 ) 2017.05.04.

 ( 731 )  Parmalat S.p.A., Milano (IT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PARMALAT DOLCE CREMOSO

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek; joghurt, mascarpone.

A rovat 149 darab közlést tartalmaz.
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