
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 01584

 ( 220 ) 2014.05.19.

 ( 731 )  Magyarországi Kneipp Szövetség, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Rátky Miklós, dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); óvodák.

 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 00235

 ( 220 ) 2016.01.27.

 ( 731 ) ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%,

 Ópusztaszer (HU)

 ( 740 )  Takács Ügyvédi Iroda, Dr.Takács Zoltán ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Feszty-körkép

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 16 00817

 ( 220 ) 2016.03.07.

 ( 731 )  Laposa Bence 50%, Badacsonytomaj (HU)

 Laposa Zsófia 50%, Badacsonytördemic (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  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 16 01893

 ( 220 ) 2016.06.03.

 ( 731 )  Csoknyay Anna, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi és női nadrágok.

 ( 210 ) M 16 01942

 ( 220 ) 2016.06.08.

 ( 731 )  László Béla 50%, Budapest (HU)

 László Andrea 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

valamennyi áru); ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek mágneses adathordozók hanglemezek regiszteres pénztárgépek

számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek számítógépes szoftverek adatfeldolgozó készülékek,

CD-ROM (kompakt) lemezek, chipek (integrált áramkörök), digitális jelek, elektrodinamikus készülékek jelek

távirányítására, elektronikus határidőnaplók, elektronikus hirdetőtáblák, elektronikus jeladók, elektronikus

közlemények (letölthető), elektromos ellenőrző berendezések, GPS készülékek, hajlékony (floppy) lemezek,

időregisztráló készülékek, interfészek (informatika), kamerás bébiőrök, kódolt kulcskártyák, kódolt

mágneskártyák, kompakt lemezek (audiovideo), letölthető képfájlok, letölthető zeneifájlok, mágneses

adathordozók, mágneslemezek, mágneses személyazonosító karkötők, mágneses kódolók,

memóriakártyák,intelligens mikrokártyák, memóriakártyák video játékgépekhez, mikroprocesszorok,

mobiltelefonok, modemek, okostelefonok,operációs rendszerek számítógépekhez, rögzítettoptikai adathordozók

pendrive-ok (USB), processzorok (központi adatfeldolgozó egységek) scannerek, optikai letapogatók

(informatika) számítógépes hardver, számítógépes játékszoftver, számítógépes szoftveralkalmazások,

letölthetőszámítógép memóriák, számítógép perifériák számítógép programok (letölthető) rögzített számítógép

programokszámlálók, mérőműszerek mágneses személyazonosító kártyák, telefonkészülékek vevőkészülékek

 (audio-, video-), vonalkód leolvasók.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről adatkutatás

számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban,

árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból, áruminták terjesztése, árusítóstandok bérbeadása, beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások

beszerzése) mások számára, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,

elosztó-, adagoló automaták kölcsönzése, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák),
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honlapforgalom optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás) információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú

vásárok szervezése, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modell-szolgálatok

reklám vagy kereskedelmi célból, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, pay PerClick (PPC) hirdetés, piaci tanulmányok,

piackutatás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,áruminták) terjesztése,reklámeszközök

tervezése és formatervezése, reklámozás, statisztikák összeállítása, számítógépes nyilvántartások kezelése,

számlakivonatok összeállítása, szponzorok felkutatása, telemarketing szolgáltatások, üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás, üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); értékutalványok kibocsátása, finanszírozási szolgáltatások, hitelkártyák

kibocsátása, hitelkártya-szolgáltatások, előre feltölthetőkészpénzmentes kártyák kibocsátása, online pénzügyi

szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül, pénzügyi

 menedzsment, terhelőkártya-szolgáltatások.

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); digitális fájlok

továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz, internetes fórumok biztosítása információszolgáltatás távközlési ügyekben; mobiltelefonos

kommunikáció; nagy sebességű adatátvitel, rádiós kommunikáció, számítógép terminálok közötti

összeköttetések; telefon összeköttetések; telefon-szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása; online üzenetek és

 képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 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 16 03008

 ( 220 ) 2016.09.21.

 ( 731 )  TÜZÉPKER Kft. 100%, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. d'Elhougne Győző, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Szerszámgépek, szerszámok (géprészek), nem kézzel működtetett kézi szerszámok.

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

 műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

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

 valamennyi áru).

  37    Építkezés.

  39    Szállítás.

 ( 210 ) M 16 03344

 ( 220 ) 2016.09.16.

 ( 731 )  Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület, Herceghalom (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tej- és tejtermékek.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03778

 ( 220 ) 2016.12.01.

 ( 731 )  KROKODIL-ROCK Kulturális Kft., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tetőmozi

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

 41    Filmszínházi előadások, filmbemutatók; mozifilmek kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízió műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

 online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; videoszalagok kölcsönzése.

  43    Filmvetítéssel egybekötött vendéglátóhelyek, filmszínházi büfék.

 ( 210 ) M 16 03860

 ( 220 ) 2016.12.07.

 ( 731 )  Jobb Veled a Világ Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mogyorósi István, Budapest

 ( 541 ) Boldog Iskola

 ( 511 )  16    Oktatási kézikönyvek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; nyomtatott anyagok

 oktatási célokra.

 41    Foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások;

iskolai szolgáltatások [oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási és tanítási szolgáltatások;

oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási

tárgyú információk; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatások szervezése és lebonyolítása; nevelés;

szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; önismereti tanfolyamok (oktatás); oktatási

 anyagok kiadása; könyvkiadás; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása.

 ( 210 ) M 16 04031

 ( 220 ) 2016.12.22.

 ( 731 )  dr. Balogh Sándor, Budapest (HU)

 ( 541 ) Az év praxisa a Kárpát-medencében

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés (orvosi alapellátás szakmai ismereteinek bővítése).

 42    Tudományos kutatási szolgáltatás gyógyászati célokra (orvosi alapellátás szakmai működéshez szükséges

 elemzések, kutatások).

  44    Orvosi szolgáltatások (orvosi alapellátási tevékenységek segítése, támogatása).

 ( 210 ) M 17 00003

 ( 220 ) 2016.12.20.

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

 ( 740 )  Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) "Budapest Business Journal"

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  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 00220

 ( 220 ) 2017.01.24.

 ( 731 )  Horváth József, Győr (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Detektív ügynökségek, eltűnt személyek felkutatása, jogi kutatás, közvetítés (személyek közötti vitákban),

polgárőrség, személyes háttéradatok vizsgálata, választottbírósági szolgáltatások, szaktanácsadás biztonsági

 kérdésekben, testőrszolgálat, vallási összejövetelek szervezése.

 ( 210 ) M 17 00233

 ( 220 ) 2017.01.24.

 ( 731 )  Smart Fishing Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szarvas Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Smart Fishing

 ( 511 )  28    Csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; horgászbotok;

horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok (1); horgászzsinórok, horgászdamilok (2);

illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés]; kapásjelzők

[horgászfelszerelés]; merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; úszók horgászathoz,

 halászathoz; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek.

 31    Gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; horgászcsali, élő; halliszt

állati fogyasztásra; földimogyoróból készült takarmánypogácsa; földimogyoró, friss; kukorica; liszt állatoknak;

magvak állati fogyasztásra; olajos takarmánypogácsák; szemes gabona, feldolgozatlan; táplálékok és

 takarmányok állatoknak (1); táplálékok és takarmányok állatoknak (2).

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások

bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok

készítése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

 szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 17 00242
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 ( 220 ) 2017.01.24.

 ( 731 )  Baga Attila Tamás, Gárdony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, élelmezés.

 ( 210 ) M 17 00251

 ( 220 ) 2017.01.25.

 ( 731 )  Lubopa Kft., Hernádnémeti (HU)

 ( 740 )  Dr. Iván Zsolt, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Feldolgozott haltermékek emberi fogyasztásra; feldolgozott halak; füstölt hal; halból készített

 élelmiszertermékek; halételek; halgolyók; üveges haltermékek; halak; halpástétomok.

 ( 210 ) M 17 00252

 ( 220 ) 2017.01.25.

 ( 731 )  Boér Gábor, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  KOZESCHNIK és Társa 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).

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

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

  43    Kávéházak, vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 00304

 ( 220 ) 2017.01.30.

 ( 731 )  Petrezselyem József, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Éva, Budapest

  

( 546 )

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés], bálok szervezése, bentlakásos iskolák, coaching [tréning],

dalírás, egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz], elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 15. szám, 2017.08.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1710



lebonyolítása, filmgyártás, kivéve reklámfilmek, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés],

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

oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása,

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

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

elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák, pályaválasztási

tanácsadás, partik tervezése [szórakoztatás], szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai

átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

szolgáltatások, táboroztatás, vallásoktatás, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], videórögzítés,

 zenei produkciók, zeneszerzés.

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

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

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

laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők

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

otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus [szolgáltatások], szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások,

távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szépségszalonok, szülésznők szolgáltatásai,

 állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.

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

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

 szolgáltatások, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.

 ( 210 ) M 17 00305

 ( 220 ) 2017.01.30.

 ( 731 )  Petrezselyem József, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Éva, Budapest

  

( 546 )

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés], bálok szervezése, bentlakásos iskolák, coaching [tréning],

dalírás, egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz], elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus

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

lebonyolítása, filmgyártás, kivéve reklámfilmek, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés],

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

oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása,

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

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

elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák, pályaválasztási

tanácsadás, partik tervezése [szórakoztatás], szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai

átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

szolgáltatások, táboroztatás, vallásoktatás, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], videó rögzítés,

 zenei produkciók, zeneszerzés.
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 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító

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

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

laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők

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

otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus [szolgáltatások], szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások,

távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szépségszalonok, szülésznők szolgáltatásai,

 állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.

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

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

 szolgáltatások, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.

 ( 210 ) M 17 00357

 ( 220 ) 2017.02.03.

 ( 731 )  Girtl-Nagy Ágnes, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gyermekkuckó

 ( 511 )   11    Lámpák.

  14    Órák.

  16    Mesekönyv, könyv, színező könyv, matrica, füzet, tolltartók, poszter, plakátok, képeslap.

 20    Tároló bútorok, tárolószekrények, tároló ládák fából, párnák, díszpárnák, rácsvédő gyerekágyhoz, rácsvédő

 babaágyhoz.

  24    Ágynemű, takaró, párna-/díszpárnahuzatok.

  25    Ruházati cikkek.

  27    Tapéta, padlószőnyegek, szőnyegek.

  28    Játékok, kirakós játékok, puzzle, plüss játékok, plüss játékbabák, plüss állatok.

  40    Festés.

 ( 210 ) M 17 00381

 ( 220 ) 2017.02.06.

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

 ( 740 )  Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

berendezések; 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
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 00382

 ( 220 ) 2017.02.06.

 ( 731 )  Axelit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT KFT., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Borok; bor alapú szeszes italok; bor alapú alkoholos italok, a sörök kivételével; bor alapú alkoholos

esszenciák; almaborok; körtebor; gyümölcsborok; bor termékminták; bor alapú alkoholos italt, kivéve sört

 tartalmazó termékminták; bor alapú szeszes ital termékminta.

  41    Oktatás; oktatási vizsgáztatás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; távoktatás; sommelier képzés.

  43    Bár szolgáltatások; éttermek; kávéházak; vendéglátóipar; bor kóstoltatás.

 ( 210 ) M 17 00445

 ( 220 ) 2017.02.09.

 ( 731 )  Fitopedon Kutató Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vámosszabadi (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00485

 ( 220 ) 2017.02.13.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 ) LOLIPUFFIN

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 17 00497
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 ( 220 ) 2017.02.14.

 ( 731 )  Rigó Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Clin Spring Kft., Budapest

  
( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00506

 ( 220 ) 2017.02.15.

 ( 731 )  Bárdos Anikó Beáta, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Értékesítési promóciós szolgáltatások; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; személyzet

kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos

konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzleti coach szolgáltatás;

 üzletvezetési tanácsadás csoportok részére (team coaching); vezetői tanácsadás és konzultáció (executive coach).

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

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

lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; pályaválasztási tanácsadás; személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 45    Személyes háttéradatok vizsgálata; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes

szolgáltatások: életvezetési tanácsadás (life coach), konzultáció személyes kapcsolatok terén, meditációs

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00507

 ( 220 ) 2017.02.15.

 ( 731 )  Bandler Bertold 1/3, Sokorópátka (HU)

 Massimiliano Caroletti 1/3, Győr (HU)

 Giancarlo Cirulli 1/3, Roma via Giovanni (IT)

 ( 740 )  dr. Takács Zoltán, Győr

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 15. szám, 2017.08.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1714



  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00518

 ( 220 ) 2017.02.15.

 ( 731 )  PW International Limited, Strovolos, Nicosia (CY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk.

  35    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk kiskereskedelme.

 ( 210 ) M 17 00531

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Beijing DiDi Infinity Technology Development Co., Ltd., Haidian District, Beijing (CN)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) didiMobility

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

rögzített; lépésmérők, lépésszámlálók; parkolóórák; érmével működő parkolóház kapuk; elakadásjelző

háromszögek; navigációs készülékek járművekbe [fedélzeti számítógépek]; műholdas navigációs készülékek;

hordozható médialejátszók; földmérő berendezések és eszközök; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek];

sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; fordulatszámmérők; oktatási készülékek; szimulátorok járművek

kormányozásához és vezérléséhez; teleszkópok; tűzoltókészülékek; fejvédő eszközök; betörésgátló

riasztókészülékek; napszemüvegek; akkumulátorok, elektromosság, elektromos akkumulátorok járművekhez;

 fényképészeti diapozitívok; hordozható távirányítós autórögzítő.

 39    Utazás és utasok szállítása; termékek csomagolása; taxi szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; navigációs

rendszerek bérbeadása; áruk raktározása; üzenet kézbesítés; helyfoglalás utazással kapcsolatban; közlekedési

információs szolgáltatások; autószállítás; járművek kölcsönzése és bérbeadása; futárszolgálatok [üzenetek vagy

 áruk küldésére]; utazásszervezés; tolószékek kölcsönzése.

 42    Műszaki kutatás; gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság]; csomagolástervezés;

számítógép programok sokszorosítása; szoftvertelepítés; számítógépprogramok kidolgozása; weboldal készítési

és karbantartási szolgáltatás; elektronikus adattárolás; nem helyszíni biztonsági mentés; honlaptervezési

tanácsadás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; térképészet.

 ( 210 ) M 17 00534

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Pi Mobili Kft., Szombathely (HU)

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 15. szám, 2017.08.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1715



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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 17 00558

 ( 220 ) 2017.02.17.

 ( 731 )  GANZ Danubius Watercraft and Crane Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 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; anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő generátorok

(1); áramfejlesztő generátorok (2); automatikus kutatóhorgonyok tengerészeti célokra; csónakmotorok,

hajómotorok (1); csónakmotorok, hajómotorok (2); csörlők, vitlák; csöves szállítószalagok, -berendezések

[pneumatikus]; daruk [emelő és felvonó szerkezetek]; dezintegrátorok, aprítógépek; dobok [gépalkatrészek]

emelő berendezések (1); emelő berendezések (2); emelőgépek, felvonók [liftek] (1); emelőgépek, felvonók

[liftek] (2); emelőszerkezetek [gépek]; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez; felvonó hevederek;

felvonóláncok [gépalkatrészek]; felvonóvezérlő készülékek; fogaskerekes áttételek, nem szárazföldi

járművekhez; fogasléces emelők; fordulatszám csökkentő áttételek, nem szárazföldi; járművekhez; függőleges

tengelyű csörlők; hajtóláncok, nem szárazföldi járművekhez; hajtómotorok, nem szárazföldi járművekhez;

hengerek gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; hengerfejek motorokba; hengerművek,

hengersorok; hengerművek, hengersorok hengerei; hevederek szállítószalagokhoz (1); hevederek

szállítószalagokhoz (2); hidraulikus motorok és hajtóművek; hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és

hajtóművekhez; konvejorok, szállítószalagok; lapátos, kanalas kotrók [mechanikus]; lendkerekek, lendítőkerekek

gépekhez; meghajtószerkezetek, nem szárazföldi járművekhez; mélyfúró berendezések, úszó vagy nem úszó;

motorok, nem szárazföldi járművekhez; mozgójárdák; mozgólépcsők; nyomatékváltók nem szárazföldi

járművekhez; pneumatikus emelők; pneumatikus szállítók; pneumatikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és

hajtóművekhez; rakodórámpák; sebességszabályozók gépekhez és hajtóművekhez motorokhoz; sebességváltók,

nem szárazföldi járművekhez; sugárhajtóművek nem szárazföldi járművekhez; szabadonfutók, nem szárazföldi

járművekhez; szabályozók [géprészek]; szívógépek ipari célokra; teherfelvonók, emelők, csörlők; tekercsek,

orsók, csévék [géprészek]; tengelycsapok [gépalkatrészek]; tengelyek gépekhez; tengelykapcsolók, nem

szárazföldi járművekhez (1); tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (2); tengelykapcsolók,

tengelykötések [gépek]; turbinák, nem szárazföldi járművekhez; vagonemelők; váltakozó áramú generátorok;

vészhelyzeti áramfejlesztő generátorok; vetélők, hajók [géprészek]; vezérlőkábelek gépekhez, motorokhoz vagy

hajtóművekhez; vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; villanymotorok, nem szárazföldi

 járművekhez.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; elektromos berendezések

üzembe helyezése és javítása; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; felvonók felszerelése és javítása; gépek
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üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gyárépítés; hajóépítés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; víz

 alatti építkezés; víz alatti javítások.

 ( 210 ) M 17 00559

 ( 220 ) 2017.02.17.

 ( 731 )  GANZ Danubius Watercraft and Crane Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 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; anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő generátorok

(1); áramfejlesztő generátorok (2); automatikus kutatóhorgonyok tengerészeti célokra; csónakmotorok,

hajómotorok (1); csónakmotorok, hajómotorok (2); csörlők, vitlák; csöves szállítószalagok, -berendezések

[pneumatikus]; daruk [emelő és felvonó szerkezetek]; dezintegrátorok, aprítógépek; dobok [gépalkatrészek]

emelő berendezések (1); emelő berendezések (2); emelőgépek, felvonók [liftek] (1); emelőgépek, felvonók

[liftek] (2); emelőszerkezetek [gépek]; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez; felvonó hevederek;

felvonóláncok [gépalkatrészek]; felvonóvezérlő készülékek; fogaskerekes áttételek, nem szárazföldi

járművekhez; fogasléces emelők; fordulatszám csökkentő áttételek, nem szárazföldi; járművekhez; függőleges

tengelyű csörlők; hajtóláncok, nem szárazföldi járművekhez; hajtómotorok, nem szárazföldi járművekhez;

hengerek gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; hengerfejek motorokba; hengerművek,

hengersorok; hengerművek, hengersorok hengerei; hevederek szállítószalagokhoz (1); hevederek

szállítószalagokhoz (2); hidraulikus motorok és hajtóművek; hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és

hajtóművekhez; konvejorok, szállítószalagok; lapátos, kanalas kotrók [mechanikus]; lendkerekek, lendítőkerekek

gépekhez; meghajtószerkezetek, nem szárazföldi járművekhez; mélyfúró berendezések, úszó vagy nem úszó;

motorok, nem szárazföldi járművekhez; mozgójárdák; mozgólépcsők; nyomatékváltók nem szárazföldi

járművekhez; pneumatikus emelők; pneumatikus szállítók; pneumatikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és

hajtóművekhez; rakodórámpák; sebességszabályozók gépekhez és hajtóművekhez motorokhoz; sebességváltók,

nem szárazföldi járművekhez; sugárhajtóművek nem szárazföldi járművekhez; szabadonfutók, nem szárazföldi

járművekhez; szabályozók [géprészek]; szívógépek ipari célokra; teherfelvonók, emelők, csörlők; tekercsek,

orsók, csévék [géprészek]; tengelycsapok [gépalkatrészek]; tengelyek gépekhez; tengelykapcsolók, nem

szárazföldi járművekhez (1); tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (2); tengelykapcsolók,

tengelykötések [gépek]; turbinák, nem szárazföldi járművekhez; vagonemelők; váltakozó áramú generátorok;

vészhelyzeti áramfejlesztő generátorok; vetélők, hajók [géprészek]; vezérlőkábelek gépekhez, motorokhoz vagy

hajtóművekhez; vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; villanymotorok, nem szárazföldi

 járművekhez.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; elektromos berendezések

üzembe helyezése és javítása; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; felvonók felszerelése és javítása; gépek

üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gyárépítés; hajóépítés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; víz

 alatti építkezés; víz alatti javítások.

 ( 210 ) M 17 00615

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  Koligyer Bence 100%, Kiskunhalas (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrendkiegészítők emberek számára; tapaszok.

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

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

 ( 210 ) M 17 00620

 ( 220 ) 2017.02.23.

 ( 731 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 210 ) M 17 00628

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  Prezentex Kft., Oroszlány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású baba kozmetikumok és mosó- és tisztítószerek: baba testápoló, baba fürdető, baba sampon,

baba olaj, baba hintőpor, babaszappan, baba popsikrém, baba nedves popsitörlő (Baby Wipes), baba fültisztító

vatta pálcika, baba vatta kozmetikai használatra, babaruha folyékony mosószer, babaruha öblítő koncentrátum,

 mosószóda, fehérítő sók.

 5    Melltartóbetét szoptatáshoz, eldobható nadrágpelenkák babáknak.

 ( 210 ) M 17 00636

 ( 220 ) 2017.02.23.

 ( 731 )  Master Good Kft. 1/1, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, dr. Földes Tamás ügyvéd, Debrecen

 ( 541 ) BAROMFINOMSÁG

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

 ( 210 ) M 17 00685
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 ( 220 ) 2017.02.27.

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

 ( 740 )  dr. Lupovici Jack, Lupovici Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pentyll

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek)

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

 ( 210 ) M 17 00686

 ( 220 ) 2017.02.27.

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

 ( 740 )  dr. Lupovici Jack, Lupovici Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BioFirmware

 ( 511 ) 1    Biotechnológiában használatos vegyi reagensek, nem orvosi vagy állatgyógyászati használatra; a

biotechnológiai iparban használt vegyi anyagok; biotechnológiai eljárásokból származó enzimek ipari

használatra; biotechnológiai gyártási folyamatok során alkalmazott vegyi anyagok; biotechnológiai

termékfejlesztés során alkalmazott vegyi anyagok; közegek sejtkultúrákhoz, biotechnológiai iparban való

 használatra; vegyi termékek biotechnológiai alkalmazásra [ipari].

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    Biotechnológiai készítmények humángyógyászati célra; gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati

készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati

használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    A biotechnológiai ipar feldolgozórendszereihez kapcsolódó tervezési szolgáltatások; a biotechnológiai ipar

üzemeihez kapcsolódó tervezési szolgáltatások; biokémiai és biotechnológiai tudományos kutatással kapcsolatos

információszolgáltatás; biotechnológiai kutatások; biotechnológiai tesztelések; biotechnológiai vonatkozású

kutatás; biotechnológiai kutatás molekulák állati modellekben való neuronális túlélésének meghatározására;

biotechnológiai jelentések készítése; ipari biotechnológiai kutatások; kutatás és fejlesztés a gyógyszerészet és a

biotechnológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások a biotechnológia területén; számítógépes

 programok írása biotechnológiai alkalmazásokra.

 ( 210 ) M 17 00687

 ( 220 ) 2017.02.27.

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

 ( 740 )  dr. Lupovici Jack, Lupovici Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Futuring You

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00690

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  TIMPANON-TERV Bt., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  Szabó & Juhász Ügyvédi Iroda, Tiszafüred

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Közönséges fémek és ezek ötvözetei, ércek; fémanyagok építkezésekhez; hordozható fémszerkezetek; nem

elektromos fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; páncélszekrények; fémtartályok tároláshoz vagy

 szállításhoz.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  37    Építkezés; nyílászárók javítása, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00706

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 ) MGload

 ( 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).

 ( 210 ) M 17 00707

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  dr. Zsákai Szilveszter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szemüvegkeret, napszemüveg.

  14    Ékszerek, órák és más időmérő eszközök.

 ( 210 ) M 17 00708

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) Várda Distillery Premium Pálinka

 ( 511 )   33    Szeszes italok: pálinka.

 ( 210 ) M 17 00711

 ( 220 ) 2017.03.02.

 ( 731 )  Olimpia Kerékpár Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpárok; elektromos kerékpárok; motoros kerékpárok; áruszállító kerékpárok; háromkerekű áruszállító
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kerékpárok; mini kerékpárok; összecsukható kerékpárok; összehajtható kerékpárok; összecsukható elektromos

kerékpárok; tandem kerékpárok; kerékpár utánfutók; szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz;

kerékpárvázak; első villa csatlakozók [kerékpárok alkatrészei]; első villák kerékpárokhoz; felfüggesztési

rendszerek kerékpárokhoz; kerékpár tengelyek; lengéscsillapítók kerékpárokhoz; vázak

kerékpár-csomagtartókhoz; villanyak burkolatok [kerékpárok részei]; kerékpárkerekek, biciklikerekek;

telikerekek [kerékpárok részei]; abroncskarimák kerékpárok kerekeihez; kerékpár küllők; küllővédők

kerékpárokhoz; kerékpár kerékagyak; pótkerekek kerékpárokhoz; kitámasztókerekek kerékpárokhoz; belső

tömlők [kétkerekű motoros járművekhez vagy kerékpárokhoz]; gumiabroncsok kerékpárokhoz; tömlő nélküli

gumiabroncsok kerékpárokhoz; defektjavító felszerelések kerékpárabroncsokhoz; kerékpár abronesok felfújására

szolgáló pumpák, levegőpumpák; kerékpárpumpák; kerékpár sárvédők; sárhányók kétkerekű gépjárművekhez

vagy kerékpárokhoz; fogaskerekek kerékpárokhoz; szabadonfutó kerekek kerékpárokhoz; kerékpárkormányok;

borítások kerékpárok kormányfogantyúihoz; forgó kormányfogantyúk kerékpárokhoz; kormánymarkolatok

kerékpárokhoz; kormányrudak kerékpárokhoz; kormányszárak [kerékpárok alkatrészei]; kormányvégek

kerékpárokhoz; markolatok kerékpár-fékkarokra; sebességváltók kerékpárokhoz; első váltók [kerékpár]; hátsó

sebességváltók [kerékpár]; kerékpárfékek; fékkábelek kerékpárokhoz; fékkarok kerékpárokhoz; fékpofák

[kerékpárok részei]; hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; hidraulikus tárcsafékek kerékpárokhoz;

kerékpárláncok; görgősláncok kerékpárokhoz; hajtásláncok kerékpárokhoz; láncgyűrűk kerékpárokhoz;

láncvédők kerékpárokhoz; kerékpár nyeregcsövek; nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; ülések

gyermek kerékpárokhoz; ülések kerékpárokhoz; kerékpár hajtókarok; kerékpárpedálok; kerékpár klipszek;

kerékpár kitámasztók; csomagtartók kerékpárokhoz; kerékpáros táskák; nyeregtáskák kerékpárokhoz;

kerékpárcsengők; kerékpár dudák; formára szabott kerékpárhuzatok; gyermekülések kerékpárokhoz; kerékpárra

szerelhető italtartók; kulacstartók kerékpárokhoz; palacktartók kerékpárokhoz; kerékpárok irányjelzői; motorok

kerékpárokhoz; kerékpártartók; kerékpártartók járművekhez; kerékpárszállító eszközök járművekhez;

 kerékpártartó állványok részei; utánfutók kerékpárok szállítására.

 ( 210 ) M 17 00712

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  "SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pápa (HU)

 ( 740 )  Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 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).

 ( 210 ) M 17 00713

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)

 ( 740 )  Dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 541 ) nemes

 ( 511 )   29    Húskivonatok.

 ( 210 ) M 17 00726

 ( 220 ) 2017.03.02.

 ( 731 )  Fu Ming 100%, Szolnok (HU)
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 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Állványozás, aszfaltozás, betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása, csővezetékek építése és

karbantartása, elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása, építés, építési tanácsadó szolgáltatások,

építkezések felügyelete [irányítás], építőipari felszerelések kölcsönzése, épületbontás, épületek [belső] tisztítása,

takarítása, épülethomlokzat tisztítás, takarítás, épületszigetelés, épületszigetelés, épülettömítés, felvonók

felszerelése és javítása, fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása, gyárépítés, kábelfektetési szolgáltatások,

kazánok tisztítása és javítása, kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelések üzembe

helyezése, kőfejtés, kőműves munkák (1), kőműves munkák (2), kútfúrás, külső és belső festés, lakkozás,

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása, mosás, mosodai szolgáltatások, nyílászárók beszerelése,

öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása, raktárak építése és javítása, rozsdamentesítés, ruhajavítás (1),

ruhajavítás (2), ruhatisztítás, ruhavasalás (1), ruhavasalás (2), számítógépes hardverek [üzembe helyezés,

karbantartás és javítás], szivattyújavítás, tapétázás, telefonok üzembe helyezése és javítása, tetőfedő munkák,

tűzriasztók felszerelése és javítása, úszómedencék karbantartása, útburkolás, vakolás [vakolási munkák], vásári

standok és üzletek építése, vegytisztítás, villamos vezetékek javítása, víz alatti építkezés, víz alatti javítások,

 vízvezeték-szerelés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00727

 ( 220 ) 2017.03.02.

 ( 731 )  Fu Ming 100%, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

 ( 541 ) OBOR EURO

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Állványozás, aszfaltozás, betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása, csővezetékek építése és

karbantartása, elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása, építés, építési tanácsadó szolgáltatások,

építkezések felügyelete [irányítás], építőipari felszerelések kölcsönzése, épületbontás, épületek [belső] tisztítása,

takarítása, épülethomlokzat tisztítás, takarítás, épületszigetelés, épületszigetelés, épülettömítés, felvonók

felszerelése és javítása, fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása, gyárépítés, kábelfektetési szolgáltatások,

kazánok tisztítása és javítása, kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelések üzembe

helyezése, kőfejtés, kőműves munkák (1), kőműves munkák (2), kútfúrás, külső és belső festés, lakkozás,

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása, mosás, mosodai szolgáltatások, nyílászárók beszerelése,

öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása, raktárak építése és javítása, rozsdamentesítés, ruhajavítás (1),

ruhajavítás (2), ruhatisztítás, ruhavasalás (1), ruhavasalás (2), számítógépes hardverek [üzembe helyezés,

karbantartás és javítás], szivattyújavítás, tapétázás, telefonok üzembe helyezése és javítása, tetőfedő munkák,

tűzriasztók felszerelése és javítása, úszómedencék karbantartása, útburkolás, vakolás [vakolási munkák], vásári

standok és üzletek építése, vegytisztítás, villamos vezetékek javítása, víz alatti építkezés, víz alatti javítások,
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 vízvezeték-szerelés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00729

 ( 220 ) 2017.03.02.

 ( 731 )  Fu Ming 100%, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

 ( 541 ) OBOR ATIG

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Állványozás, aszfaltozás, betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása, csővezetékek építése és

karbantartása, elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása, építés, építési tanácsadó szolgáltatások,

építkezések felügyelete [irányítás], építőipari felszerelések kölcsönzése, épületbontás, épületek [belső] tisztítása,

takarítása, épülethomlokzat tisztítás, takarítás, épületszigetelés, épületszigetelés, épülettömítés, felvonók

felszerelése és javítása, fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása, gyárépítés, kábelfektetési szolgáltatások,

kazánok tisztítása és javítása, kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelések üzembe

helyezése, kőfejtés, kőműves munkák (1), kőműves munkák (2), kútfúrás, külső és belső festés, lakkozás,

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása, mosás, mosodai szolgáltatások, nyílászárók beszerelése,

öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása, raktárak építése és javítása, rozsdamentesítés, ruhajavítás (1),

ruhajavítás (2), ruhatisztítás, ruhavasalás (1), ruhavasalás (2), számítógépes hardverek [üzembe helyezés,

karbantartás és javítás], szivattyújavítás, tapétázás, telefonok üzembe helyezése és javítása, tetőfedő munkák,

tűzriasztók felszerelése és javítása, úszómedencék karbantartása, útburkolás, vakolás [vakolási munkák], vásári

standok és üzletek építése, vegytisztítás, villamos vezetékek javítása, víz alatti építkezés, víz alatti javítások,

 vízvezeték-szerelés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00754

 ( 220 ) 2017.03.07.

 ( 731 )  Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dunai Regatta

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00759

 ( 220 ) 2017.03.06.

 ( 731 )  FINDMYHOME Kft. 100%, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Szántay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 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 00775

 ( 220 ) 2017.03.08.

 ( 731 )  Rády Levente, Szolnok (HU)

 ( 541 ) Mics Burger

 ( 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).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 00776

 ( 220 ) 2017.03.08.

 ( 731 )  Rády Levente, Szolnok (HU)

 ( 541 ) Mics Dog

 ( 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).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 00777

 ( 220 ) 2017.03.08.

 ( 731 )  Esztergakés Kft., Pócspetri (HU)

 ( 541 ) EsztOR

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; esztergák; fémipari maró és forgácsoló szerszámok; fémipari forgácsolástechnikai

 szerszámok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 40    Gépek és szerszámgépek, esztergák, fémipari maró és forgácsoló szerszámok, fémipari forgácsolástechnikai

 szerszámok összeszerelése mások számára.
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 ( 210 ) M 17 00805

 ( 220 ) 2017.03.08.

 ( 731 )  Antal Malvina, Budapest (HU)

 ( 541 ) NOOD

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 17 00813

 ( 220 ) 2017.03.09.

 ( 731 )  Zsigmond Ágnes, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Mária, Pécs

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz; nyomdai

 betűkészletek és nyomóformák.

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

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

  44    Kertészeti szolgáltatások; mezőgazdasági eszközök kölcsönzése; tájkertész szolgáltatások; tájtervezés.

 ( 210 ) M 17 00814

 ( 220 ) 2017.03.09.

 ( 731 )  VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvéntársaság 100%, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

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

  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 17 00824

 ( 220 ) 2017.03.10.
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 ( 731 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) BactoVital

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák.

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

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 17 00826

 ( 220 ) 2017.03.10.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) eBIZ by OTP Business

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

  36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 00827

 ( 220 ) 2017.03.10.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) OTP eBIZ

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

  36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 00828

 ( 220 ) 2017.03.10.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) eBIZ

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

  36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 00854

 ( 220 ) 2017.03.14.

 ( 731 )  UNILEVER BCS Europe B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EGY FINOM SÜTEMÉNYHEZ NEM KELL INDOK, CSAK SZERETET ÉS RAMA

 ( 511 )  29    Kolbász, pástétomok és húskrémek; az osztályba tartozó kenhető készítmények; margarin; vaj; étkezési

olajok és zsírok; főző és sütő zsiradékok; sajtok és sajt termékek; túró; tej és tejtermékek, fölözött tej, szójából

készült tej; szójaalapú élelmiszertermékek; tejalapú italok; gyümölcslevet is tartalmazó tejalapú italok; joghurt

alapú italok; gyümölcslevet is tartalmazó joghurt alapú italok; tejtermékek; joghurt; tejszín [tejtermékek]; növényi

tejszín [tejtermékhelyettesítő} és sajt; tojások; dzsemek, lekvárok, zselék; szárított és főtt gyümölcsök és

 zöldségek;tojáspor.

 30    Kekszek; kekszek, aprósütemények; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér; zsemlék, péksütemények

 és cukrászsütemények; gabona alapú snack ételek; az osztályba tartozó kenhető készítmények.

 ( 210 ) M 17 00855

 ( 220 ) 2017.03.14.

 ( 731 )  UNILEVER BCS Europe B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) EGY FINOM SÜTEMÉNYHEZ NEM KELL MÁS, CSAK SZERETET ÉS RAMA

 ( 511 )  29    Kolbász, pástétomok és húskrémek; az osztályba tartozó kenhető készítmények; margarin; vaj; étkezési

olajok és zsírok; főző és sütő zsiradékok; sajtok és sajt termékek; túró; tej és tejtermékek, fölözött tej, szójából

készült tej; szójaalapú élelmiszertermékek; tejalapú italok; gyümölcslevet is tartalmazó tejalapú italok; joghurt

alapú italok; gyümölcslevet is tartalmazó joghurt alapú italok; tejtermékek; joghurt; tejszín [tejtermékek]; növényi

tejszín [tejtermékhelyettesítő} és sajt; tojások; dzsemek, lekvárok, zselék; szárított és főtt gyümölcsök és

 zöldségek;tojáspor.

 30    Kekszek; kekszek, aprósütemények; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér; zsemlék, péksütemények

 és cukrászsütemények; gabona alapú snack ételek; az osztályba tartozó kenhető készítmények.

 ( 210 ) M 17 00858

 ( 220 ) 2017.03.14.

 ( 731 )  ZOOT a.s., Smíchov, Prága (CZ)

 ( 740 )  Holló & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

 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).

 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00864

 ( 220 ) 2017.03.14.

 ( 731 )  Gasztro Szakasz Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hajdan 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).

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00874
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 ( 220 ) 2017.03.16.

 ( 731 )  Baranyi Andrea, Sátoraljaújhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KLONDIKE

 ( 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).

 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).

 ( 210 ) M 17 00877

 ( 220 ) 2017.03.17.

 ( 731 )  Angyal Mónika, Csobánka (HU)

 ( 740 )  xLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Kft., Budapest

 ( 541 ) SpiroSuli

 ( 511 )  35    Értékesítési promóciós szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzleti menedzsment előadóművészek részére; marketing szolgáltatások; kereskedelmi és

 üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása.

 41    Versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; levelező tanfolyamok; oktatás biztosítása; online oktatás

biztosítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatási információs szolgáltatások; szórakozási,

szórakoztatási információk; táboroztatás; élő előadások bemutatása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; vallásoktatás; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; coaching [tréning]; mentorálás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

kirándulások, túrák, társasutazások szervezése oktatási célból; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; meditációs képzés, tréning; meditációs

gyakorlatok tanítása; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a kommunikációs technikákkal

 kapcsolatban; közösségi sport- és kulturális események szervezése.

 45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; horoszkópos tanácsadás; spiritiszta tanácsadás; kártyavető

szolgáltatások; asztrológiai szolgáltatások; asztrológiai konzultáció; asztrológiai előrejelzés; asztrológiai és

 spirituális szolgáltatások; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás; lelki tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 00887

 ( 220 ) 2017.03.16.

 ( 731 )  WELL DONE St. Moritz Termelő, Kereskedelmi és Ügynöki Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, Komárom

 ( 541 ) Fedezd fel az igazi tisztaságot!

 ( 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).

 ( 210 ) M 17 00890
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 ( 220 ) 2017.03.20.

 ( 731 )  Szauna Bau 84 Kft., Üröm (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Szauna, infrakabin, sószoba, gőzkamra, egyéb wellness létesítmények berendezései és alkatrészei.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; a szauna-, infrakabin-, sószoba-,

 gőzkamra-, egyéb wellness létesítmények berendezései- és alkatrészei termékekre vonatkozóan.

 37    Szauna-, infrakabin-, sószoba-, gőzkamra-, egyéb wellness létesítmények berendezései- és alkatrészei

 tervezése és kivitelezése.

 ( 210 ) M 17 00892

 ( 220 ) 2017.03.20.

 ( 731 )  Hórász Gergely, Miskolc (HU)

 Tar Gergő Ferenc, Miskolc (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Polisztirol gyönggyel vagy szivacs darabokkal töltött, dupla huzatos ülő vagy fekvő bútor; babzsákfotel.

  24    Kerti bútor párnahuzat, kerti bútor téli védőtakaró.

 40    Polisztirol gyönggyel vagy szivacs darabokkal töltött, dupla huzatos ülő vagy fekvő bútor; babzsákfotel;

 kerti bútor párnahuzat, kerti bútor téli védőtakaró gyártása és összeszerelése mások számára.

 ( 210 ) M 17 00894

 ( 220 ) 2017.03.17.

 ( 731 )  Adorjánné Knábel Tünde, Paks (HU)

 ( 740 )  dr. Makó Klaudia, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00895

 ( 220 ) 2017.03.17.

 ( 731 )  Brain Bar Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bendzsel-Varga Katalin ügyvéd (Gál és Társai Ügyvédi Iroda), Budapest

 ( 541 ) Brain Bar

 ( 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; számítógépes szoftverek.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz

 és csomagoláshoz; nyomdai betűkészletek és nyomóformák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

  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).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

  45    Jogi szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 17 00904

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  Pan Hong Ying, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pethes Margit, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 00912

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ernő Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tejből, szeretettel!

 ( 511 )  29    Tej; tejes italok; tejtermékek; joghurt; kefir; vaj; vajkrém; ízesített tejek; ízesített tejtermékek; tejes

desszertek; tejből vagy tejtermékből készült italok; tej alapú italok; fagyasztott tejtermékek; sajtok;

sajtkészítmények; desszert jellegű sajtkészítmények; tejföl; túró; túró készítmények és ezek ízesített változatai;

 túródesszertek.

 30    Kávé; kakaó; csokoládébevonat; csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; kakaó

alapanyagú italok; ostyák; sütemények; tészták, mindezek sima és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített

termékek; fagylaltok; jégkrémek; fagyasztott krémek; vaníliáskrémek; pudingok; tej alapú pépek; édesített

 desszert jellegű készítmények.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

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

 szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.

 ( 210 ) M 17 00930

 ( 220 ) 2017.03.21.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00934

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  Laczkó István, Eger (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Állványok; árubemutató állványok.

 ( 210 ) M 17 00944

 ( 220 ) 2017.03.22.

 ( 731 )  Bartókné Illés Flóra, Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  28    Sportcikkek, játékok, testnevelési cikkek.

  41    Nevelés, szórakoztatás, sport, szakmai képzés.

 ( 210 ) M 17 00948

 ( 220 ) 2017.03.23.

 ( 731 )  Marton Bálint, Baja (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; melltartók; hálóingek; bikini-fürdőruhák; harisnyák; köntösök; pizsamák; női

 alsóneműk [ruházati cikkek].

 35    Ruházati termékekkel, fehérneműkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi

csomagküldő szolgáltatások ruházati termékekkel, fehérneműkkel kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi

 bolti szolgáltatások ruházati termékekkel, fehérneműkkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 17 00949
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 ( 220 ) 2017.03.22.

 ( 731 )  Karády Eszter, Szerencs (HU)

 Adamik Erik, Tardos (HU)

 ( 541 ) EBURA

 ( 511 )   25    Ruházati termékek, kisállat ruházati termékek.

 ( 210 ) M 17 00950

 ( 220 ) 2017.03.22.

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

 ( 740 )  Lupovici Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Haevyl

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

nem gyógyszeres szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyszeres kozmetikumok, nem gyógyszeres

 hajszeszek; nem gyógyszeres fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 ( 210 ) M 17 00951

 ( 220 ) 2017.03.22.

 ( 731 )  AFIS Kft., Paks (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Tejes cukrászáruk; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); fogyasztásra kész

desszertek [cukrászsütemények]; fagyasztott cukrászsütemények [nem gyógyszeres]; sörbetek, jégkásák; snack

 ételek (gabona alapú); liszttartalmú ételek; főként tésztából álló ételek; ételek (liszttartalmú).

  39    Éttermi ételszállítás; étel házhozszállítás.

 43    Gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; kantinok, büfék,

étkezdék; ramen étterem szolgáltatásai; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások

[étel- és italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; éttermi foglalások és ételek megrendelése; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával

kapcsolatban; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; ételkészítési szolgáltatások; ételkészítés

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

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

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

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

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

vendégek számára; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; étel-, italszállítás szervezése születésnapi

bulik számára; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; étel- és italkészítés; étel- és italellátás; étel- és

italkészítési szolgáltatások; ételek és italok biztosítása bisztrókban; étel előkészítés; elvihető ételekkel kapcsolatos

 szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 17 00953

 ( 220 ) 2017.03.22.

 ( 731 )  Csillámvilág Body Art Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Remény és Szépség Napja

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

rendezvények szervezése és lebonyolítása; egészségvédelem terén nyújtott képzés; festő- és díszítőtechnikák

 szemléltetése.

 ( 210 ) M 17 00956

 ( 220 ) 2017.03.23.

 ( 731 )  Heim Tankréd, Iklad (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  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 00957

 ( 220 ) 2017.03.23.

 ( 731 )  4X4 Kft., Tabdi (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 00959

 ( 220 ) 2017.03.23.

 ( 731 )  CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Adománygyűjtés; jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági célú gyűjtések szervezése; jótékonysági célú

alapok létrehozása (pénzgyűjtés); jótékonysági célú gyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás; pénzadományokkal

 kapcsolatos emberbaráti szolgáltatások.

 44    Jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen egészségügyi szolgáltatások nyújtása rászorulóknak; betegápolási

 szolgáltatások.

 45    Pácienseket támogató szolgáltatások biztosítása kórházi betegek és hosszú távú ápolási létesítmények
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betegei számára; személyes támogatás biztosítása halálos rendellenességekkel küzdő páciensek családtagjai

 számára; személyes támogatás biztosítása rákbetegek és családtagjaik részére.

 ( 210 ) M 17 00988

 ( 220 ) 2017.03.24.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 ) Magyarországról jövök

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00991

 ( 220 ) 2017.03.24.

 ( 731 )  Balogh Gábor, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; cikória (pótkávé).

  43    Vendéglátás; kávézói szolgáltatás.

 ( 210 ) M 17 01000

 ( 220 ) 2017.03.27.

 ( 731 )  The Coca-Cola Co., Atlanta, Georgia (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A jótett érzése jóízű

 ( 511 )  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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01002

 ( 220 ) 2017.03.27.

 ( 731 )  Kovács Sándor, Nagykovácsi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 17 01024

 ( 220 ) 2017.03.28.

 ( 731 )  D&B Real-Estate Investment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) DUNA TERASZ

 ( 511 )   35    Ingatlanmarketing; ingatlanárverések szervezése és lebonyolítása; ingatlanmarketing elemzés.

 36    Ingatlanok értékbecslése; ingóságok és ingatlanok pénzügyi értékelése; ingatlanvagyon tervezés;

ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések elkészítése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos

pénzügyi jelentések készítése; ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások;

ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási

szolgáltatások; ingatlan befektetések; ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanberuházási tanácsadás;

ingatlanbefektetések kezelésével kapcsolatos ingatlanszolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; ingatlanok

 értékbecslése biztosítási kárigényekhez.

 37    Ingatlantakarítás; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantulajdon renoválásával kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; kereskedelmi ingatlanok építése; ipari

ingatlanok építése; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; ingatlanprojektekhez kapcsolódó

 építkezésfelügyeleti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01025

 ( 220 ) 2017.03.28.

 ( 731 )  Dengi Dániel, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Kun Sarolta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 17 01033

 ( 220 ) 2017.03.29.

 ( 731 )  Eiesen-Bergen Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) PESTI SÓLET

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ételek és

italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételkészítés; éttermek [szolgáltatások]; éttermi asztalfoglalás;

 éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 17 01042

 ( 220 ) 2017.03.30.

 ( 731 )  Gilan Trading Kft., Páty (HU)

 ( 740 )  Takácsné dr. Kása Jolán, 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).
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 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti, 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).

 ( 210 ) M 17 01049

 ( 220 ) 2017.03.30.

 ( 731 )  Innodekor Kft. 100%, Pécs (HU)

 ( 541 ) unikrom glow

 ( 511 ) 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), festék készítmények; festék termékek [nem iskolai festékes

dobozok]; festékanyagok [nem szigeteléshez] falakhoz; festékek festőknek; festékek gépekhez; festékek [nem

szigeteléshez vagy iskolai festékes dobozokként]; festékek irodai használatra; festékek [nem szigeteléshez]

elektronikai alkatrészekhez; festékek nyomdaipari felhasználásra; festékek repülőgép modellekhez; festékek

tengerészeti használatra; festékporok; festőanyagok mint festékek; foszforeszkáló anyagok [festékek];

foszforeszkáló festékek; foto-lumineszcens festékek [nem szigeteléshez]; jelölőanyagok utakhoz festékek

formájában; készítmények festékek formájában; kevert festékek, festékkeverékek; kültéri festék; kültéri festékek;

műgyantás festékek; műgyantás festékek műanyag termékekhez; művészi célú festékek [nem festékes dobozok

iskolai használatra]; nedvességálló festékek; nedvességálló készítmények falazatokhoz [festékek]; nedvességálló

készítmények [festékek]; nedvességállóvá tevő anyagok [festékek]; nedvességgátló készítmények [festékek];

nedvességtaszító bevonatok [festékek]; nem fém bevonóanyagok [festékek]; nem fém vízhatlanító anyagok

festékek formájában; rugalmas festékek; szórható festékek, festék spray-k; színezett bevonatok festékként történő

használatra; védőbevonatok festékek formájában; világító festékek; vízbázisú színezékek festékek formájában;

vizes alapú festékek [nem szigeteléshez]; vizes festékek [nem szigeteléshez]; festékadalékok színezékek

formájában; festékek, színezékek ragasztókhoz; festékgyártáshoz használt színezékek; pigmentek festékekben

történő felhasználásra; pigmentek festékekhez; színezékek/festékek; színezékek festékek kikeveréséhez;

színezékek festékekhez; színező készítmények festékek színezéséhez; színezőanyagok, festékek padlókhoz;

színezőanyagok festékekhez; színezők, festékek; dekorációs festékek, díszítő festékek; festékek, kencék, lakkok;

 festőanyagok; nyers természetes gyanták; foszforeszkáló pigmentek; világító pigmentek.

  16    Dekorációs és művészeti anyagok és hordozók.

  21    Porított üveg dekorációs célra; üvegtörmelék dekorációs célra.

 ( 210 ) M 17 01052

 ( 220 ) 2017.03.31.

 ( 731 )  Kutiné Kende Kinga Gabriella, 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), hamburger húspogácsák; tejturmixok, shake-ek.

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

péksütemények és cukrászsütemények, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru), hamburger zsemlék.
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  41    Kulturális tevékenységek; rendezvények, rendezvényszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés), étel- és ital ellátás.

 ( 210 ) M 17 01055

 ( 220 ) 2017.03.31.

 ( 731 )  Térváz Kft., Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

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

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru.

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

 szolgáltatás).

  40    A 6-os áruosztályba tartozó termékek gyártása, előállítása.

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

 tervkészítés; építészeti tervkonzultáció; építészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01057

 ( 220 ) 2017.03.31.

 ( 731 )  Servo Movement Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  PATINORG KFT., Budapest

 ( 541 ) Servo Movement

 ( 511 ) 9    Töltőállomások elektromos járművekhez; elektromos akkumulátorok járművekhez; akkumulátor dobozok;

akkumulátor- és elemtöltők; áramátalakítók, transzformátorok; áramlásmérők, fogyasztásmérők; elosztótáblák

[elektromosság]; elektromos felügyelő és ellenőrző berendezések; inter-kommunikációs berendezések, készülék;

elektromos lopásgátló berendezések; hangriasztók; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő

elektronikus kulcstartók; táblagépek; interaktív érintőképernyős terminálok; mobiltelefonok; okos-telefonok;

okosszemüvegek; GPS készülékek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs

eszközök; rögzített operációs rendszer programok számítógépekhez; védőeszközök személyek balesetvédelmére;

adatfeldolgozó készülékek, berendezések; fényvisszaverő biztonsági mellények; fejvédő eszközök; fejvédők

sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek

 megelőzésére.

 12    Elektromos járművek; elektromos kerékpárok; villanymotorok, elektromotorok szárazföldi járművekhez;

motorkerékpárok; mopedek; robogók; golfautók [járművek]; triciklik; kerékpárok; motorok kerékpárokhoz;

lopásgátló eszközök járművekhez; lopásgátló riasztók jármüvekhez; csomagtartók járművekhez; kerékpáros

táskák, biciklis táskák; nyeregtáskák kerékpárokhoz; poggyásztartó hálók járművekhez; jármű karosszériák;

karosszéria elemek motorkerékpárokhoz; vázak motorkerékpárokhoz; kerékpárvázak; fejtámaszok

járműülésekhez; járművek lökhárítói; fékek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez;

irányjelzők járművekhez; oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez; járművek kerékküllői; kerékpár küllők;

kerékre rögzíthető küllődíszek; küllővédők kerékpárokhoz; kerékagyak járművekhez; kerekek szárazföldi

járművekhez; kerékpárkormányok; lenyitható tetők járművekhez; járműkárpitok; járműülések; kerékpár nyergek;

motorkerékpár nyergek; nyereghuzatok kerékpárokhoz; kerékpár kitámasztók, stenderek; oldaltámaszok

 motorkerékpárokhoz; sárhányók.

 16    Öntapadós címkék, matricák, díszítőeleme műanyagból, járműfelületek részbeni vagy teljes bevonására;

 öntapadós felületbevonó fóliák műanyagból, járműfelületek részbeni vagy teljes bevonására.
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 42    Szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftver-karbantartás; szoftverek frissítése; számítógépes szoftver

bérlése, kölcsönzése; számítógép szoftver tanácsadás; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; telekommunikációs technológiai tanácsadás; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése,

bérbeadása; elektronikus adattárolás; energiatakarékossági tanácsadás; felhőalapú számítástechnika; grafikai

tervezés; honlap-tervezési tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; információtechnológiai

[IT] tanácsadási szolgáltatások; ipari formatervezés; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és

 fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; műszaki kutatás; müszaki tervtanulmányok készítése.

 ( 210 ) M 17 01060

 ( 220 ) 2017.03.31.

 ( 731 )  Sebang Global Battery Co., Ltd., Gangnam-gu, Seoul (135-919) (KR)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Elemek; elektromos akkumulátorok; galvánelemek; elektromos akkumulátorok járművekhez; nedves

akkumulátorok; elektromos elemek; elemek világításhoz; gyújtóakkumulátorok; szekunder cellák; savas

 ólomakkumulátor automotív és mély ciklusú felhasználásra; akkumulátorok autókhoz; tölthető elemek.

 ( 210 ) M 17 01062

 ( 220 ) 2017.04.03.

 ( 731 )  Csirmaz Szilvia Katalin 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 01071

 ( 220 ) 2017.03.31.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01072

 ( 220 ) 2017.03.31.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György ügyvéd, Budapest
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( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01073

 ( 220 ) 2017.03.31.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György, Budapest

 ( 541 ) Borsodi Tüzes

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01074

 ( 220 ) 2017.03.31.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György, Budapest

 ( 541 ) Tüzes

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 17 01076

 ( 220 ) 2017.03.31.

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

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01079

 ( 220 ) 2017.04.03.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01083

 ( 220 ) 2017.03.31.

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

 ( 740 )  Dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01086

 ( 220 ) 2017.03.31.

 ( 731 )  NOODLEBOX HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01100

 ( 220 ) 2017.04.05.

 ( 731 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SI)

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

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények - a következők kivételével: gyógyászati bőrápolók, - arcradírok, - bőr

tisztítók, - bőr lemosók; akné megelőzésére, kezelésére és enyhítésére szolgáló gyógyászati készítmények; orvosi

 szappanok és - piperecikkek.

 ( 210 ) M 17 01101

 ( 220 ) 2017.04.05.

 ( 731 )  Qian Bin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wang Yuxiang, Budapest

 ( 541 ) BAMBDD

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 17 01102

 ( 220 ) 2017.04.05.

 ( 731 )  Török Judit, Budapest (HU)

 ( 541 ) KUVIK

 ( 511 )  16    Atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; biológiai metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási

anyagok]; blokkok [papíráruk]; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos];

ceruzák; ceruzatartók; csipeszes felíró táblák; csomagolópapír; daloskönyvek; derékszögű vonalzók rajzoláshoz

(1); derékszögű vonalzók rajzoláshoz (2); diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); ecsetek

(1); ecsetek (2); fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; festékkészletek [iskolai használatraj;

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; folyóiratok; földgömbök; füzetek, könyvek íráshoz vagy

rajzoláshoz; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hasáb alakú

vonalzók, térzők, űrtöltők; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; írásminták; iratgyűjtők,

dossziék; irattartók [papíráru]; irodai kellékek; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek [papíráruk];

írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek

[papíráruk]; jelölő kréta; kalapdobozok kartonból; kaparós matricák; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton;

kartoncsövek, papírlemez csövek; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények;

kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; körzők;

krétatartók; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; mutatópálcák, nem elektromos; naplófőkönyvek,

főkönyvek; naptárak; noteszok (1); noteszok (2); nyomatok [metszetek]; nyomtatott kották; nyomtatott órarendek,

menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil

[írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; palatáblák [íráshoz] (1); palatáblák [íráshoz] (2);

palavesszők; papír; papír alátétek; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papírmasé; papírnehezékek;

papírszalagok; papírszalvéták; papírvágó kések [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy

műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók; papír zsebkendők,

papírtörlők; pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek (3); pecsételő anyagok papíripari használatra;

pénztárolók; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztók

irodai és otthoni célokra (1); ragasztók irodai és otthoni célokra (2); ragasztók irodai és otthoni célokra (3);

ragasztók irodai és otthoni célokra (4); ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy

háztartási célokra (1); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (2); ragasztószalagok irodai vagy háztartási

célokra (3); rajztáblák; rajzszegek; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek;

sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook [családi albumok]; számítási, számtani táblázatok; szobrocskák,

figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; tanítási és

oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tinta- és tolltartó állványok ( 1); tinta- és tolltartó állványok

(2); tinta- és tolltartó állványok (3); tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; tolltartó dobozok; tolltartó

kapcsok, csipeszek; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tűzőgépek [irodai cikkek];

t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; újságok; útlevéltartók;

 üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.
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 28    Babaágyak; babaházak (1); babaházak (2); baba játszószőnyegek; babák; babaruhák; bingó kártyák;

cumisüvegek játék babáknak; játékszerek]; dámajátékok; dámatáblák; dobókockák; dominójátékok; építőjátékok;

építőkockák [játékok]; hinták; hintalovak; hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel;

hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák; játékálarcok; játékálarcok (2); játékautók; játékfigurák;

játékkártyák (1); játékkártyák (2); játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játék mackók; játékmodellek; játékok;

játék robotok; játék sárkányok; játékszerek; kaleidoszkópok; karikadobálás játékok; karikajátékok; kirakós

játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); konfetti; labdák játékokhoz;

léggömbök; lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek,bábuk; matrjoska-babák [orosz fajáték,

egymásba rakott, egyre kisebb kettészedhető babák]; méretarányos modell készletek [játékok]; ostábla; parittyák,

csúzlik [sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek (1); parti kellékek (2); patkó játékok; pinaták

[édességgel, játékokkal töltött parti kellékek]; plüssjátékok szundikendővel; pörgettyűk, búgócsigák [játékok];

sakkjátékok; sakktáblák; szappanbuborék fújók [játékszerek]; színházi álarcok, maszkok; táblajátékok;

 társasjátékok; tornaeszközök; képességfejlesztő játékok; fejlesztőjáték.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; bentlakásos

iskolák; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; mozgókönyvtári szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások]; oktatás biztosítás; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online, nem

letölthető videók biztosítása; óvodák; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízió kölcsönzés; rádió- és

televízió műsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsarok készítése;

show-műsarok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott

képzési szolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; tornatanítás; vallásoktatás;

 varieté-előadások bemutatása.

 ( 210 ) M 17 01103

 ( 220 ) 2017.04.05.

 ( 731 )  Bácsfalvi Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szuchy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01105
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 ( 220 ) 2017.04.04.

 ( 731 )  Vargha Attila-Robert 50%, Budapest (HU)

 Vargha Zsolt Sebastian 50%, Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Szentes Béla Gyula, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció;

egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; reflexológia; terápiás szolgáltatások;

 masszázs szolgáltatások; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal.

 ( 210 ) M 17 01107

 ( 220 ) 2017.04.04.

 ( 731 )  Ylp Pressnet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PUBROLL

 ( 511 )   30    Készételek és sós rágcsálnivalók; fagyasztott, töltött tészták; fagyasztott lepények, piték; szendvicsek.

  35    Élelmiszerek, készételek és félkész ételek kiskereskedelme.

  43    Vendéglátás; ételszállítás.

 ( 210 ) M 17 01108

 ( 220 ) 2017.04.04.

 ( 731 )  ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kántor Gergely, Budapest

 ( 541 ) Egyre gondolunk

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01109

 ( 220 ) 2017.04.05.

 ( 731 )  Honti József, Visegrád (HU)

 ( 541 ) Hotel Honti

 ( 511 )   16    Szállodák címjegyzéke.

  35    Szállodai üzletvezetés.

 43    Szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás;

szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodák, szállók, panziók,

 üdülő és turista szálláshelyek; üdülési szálláshely biztosítása.

 ( 210 ) M 17 01113

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  Siptár Réka, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bence György, Pilisvörösvár

 ( 541 ) SIPTÁR

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 17 01114

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok.

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

 ( 210 ) M 17 01115

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok.

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

 ( 210 ) M 17 01116

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Naptejek; napvédő, napozó készítmények.

  16    Tanítási és oktatási anyagok.

  35    Napvédő termékek reklámozása.

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

 ( 210 ) M 17 01118

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Fogkrémek.

  16    Fogászati termékekkel kapcsolatos tanítási és oktatási anyagok.

  35    Fogászati termékek reklámozása.

  41    Fogászati nevelés.

 ( 210 ) M 17 01119

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  BOLDOGKŐ-FRUIT Gyümölcsfeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Boldogkőváralja (HU)

 ( 740 )  Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BESTILLO

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 17 01146

 ( 220 ) 2017.04.07.

 ( 731 )  Designer S. Marketing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Olajos Szilvia, 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).

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 17 01154

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kántor Gergely, Budapest

 ( 541 ) +1 tett

 ( 511 )   36    Pénzügyi szponzorálás, támogatás.

 ( 210 ) M 17 01159

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  TENSI Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bezsilla Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Vállalati képviseleti szolgáltatások.

  39    Utazásszervezés.

  41    Kongresszus szervezése, lebonyolítása, rendezvény.

 ( 210 ) M 17 01163

 ( 220 ) 2017.04.10.

 ( 731 )  ANRO 3000 Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 541 ) ANRO
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 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; ablaküveg építési célokra; bevonatok

[építőanyagok]; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből; cementoszlopok;

díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra; építési homokkő; építőelemek betonból; gipszvakolat;

 lécek, nem fémből; nem fémből készült falborítások építéshez; polisztirol díszlécek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, a 19-es áruosztályban megjelölt

 termékek forgalmazása.

 ( 210 ) M 17 01164

 ( 220 ) 2017.04.07.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 ) OMEWILL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás termékek

gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; nem

gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású

ételkészítmények embereknek; ásványi élelmiszer-kiegészítők; vitaminkészítmények; gyógyhatású

adalékanyagok; tápanyag adalékok, tápszerek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-, és

 táplálék-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 17 01165

 ( 220 ) 2017.04.07.

 ( 731 )  Hovány Márton, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Pálvölgyi László Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 17 01167

 ( 220 ) 2017.04.07.

 ( 731 )  Graf'n'Berg Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Havasi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) Graf'n'Berg

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

 ( 210 ) M 17 01169

 ( 220 ) 2017.04.10.

 ( 731 )  Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklám és marketing.
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  41    Szakmai versenyek szervezése; oktatási versenyek, konferenciák szervezése.

  45    Jogi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 17 01172

 ( 220 ) 2017.04.10.

 ( 731 )  Joker-Karrier Munkaerőkölcsönző és Közvetítő Iskolaszövetkezet, Bihartorda (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik, ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

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

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek (bolti és webes/elektronikus reklámozás, értékesítés).

 ( 210 ) M 17 01174

 ( 220 ) 2017.04.11.

 ( 731 )  HOLGES-TEX Kereskedelmi Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Teák, tea kivonatok, teakeverékek, fűszerek, fűszermixek, fűszernövények, fűszerkeverékek, szárított

 fűszerek, fahéj, szegfűszeg, gyömbér, méz.

 32    Gyümölcslevek, gyümölcsitalok, préselt gyümölcslevek, fűszerekkel ízesített gyümölcslevek, teával ízesített

 gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes tea ízű italok, gyömbéres üdítőital.

  33    Alkoholos gyümölcslevek és gyümölcsitalok, borok, fűszerekkel ízesített borok, forralt borok.

 ( 210 ) M 17 01175

 ( 220 ) 2017.04.10.

 ( 731 )  Intődy Gábor 100%, Budapest (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.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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 ( 210 ) M 17 01176

 ( 220 ) 2017.04.11.

 ( 731 )  Graf'n'Berg Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Havasi Orsolya, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 01178

 ( 220 ) 2017.04.11.

 ( 731 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 01179

 ( 220 ) 2017.04.11.

 ( 731 )  Neumann Martin, Budapest (HU)

 Neumann-Bódi Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PETZ

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 17 01182

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) cirmi

 ( 511 )   29    Sajtok, tejtermékek és tejtermék helyettesítők.

 ( 210 ) M 17 01183

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok, tejtermékek és tejtermék helyettesítők.

 ( 210 ) M 17 01184

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok, tejtermékek és tejtermék helyettesítők.

 ( 210 ) M 17 01186

 ( 220 ) 2017.04.11.

 ( 731 )  Evobike Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

 ( 210 ) M 17 01187

 ( 220 ) 2017.04.11.

 ( 731 )  Evobike Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Elektromos kerékpárok.

 ( 210 ) M 17 01190

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  Diósgyőri Fogaskerék Gyártó Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Gabura Krisztián, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Forgácsoláshoz használt berendezések.

 ( 210 ) M 17 01192

 ( 220 ) 2017.04.11.

 ( 731 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 740 )  Fiedler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 100 Pezsgő Éjszakája
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 ( 511 )   41    Diszkók szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 17 01193

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 01194

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 01195

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 01196

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 01197

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 01198

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 01199

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
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 ( 210 ) M 17 01211

 ( 220 ) 2017.04.13.

 ( 731 )  Kia Motors Corporation, Seoul (KR)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Gépkocsik; furgonok (járművek); sportkocsik; gépkocsik és szerkezeti elemeik; gumiabroncsok

gépjárművekhez (gumiabroncsok); gépkocsi lengéscsillapítók; fékberendezések járművekhez; tengelycsapágyak

 szárazföldi járművekhez; kerékcsapágyak szárazföldi járművekhez; motorok szárazföldi járművekhez; traktorok.

 ( 210 ) M 17 01227

 ( 220 ) 2017.04.18.

 ( 731 )  VACER TRADE Kft., Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Gyümölcs és sör ízű alkoholmentes szénsavas üdítőitalok.

 ( 210 ) M 17 01237

 ( 220 ) 2017.04.18.

 ( 731 )  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Csörgits Lajos, Győr

  

( 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).

  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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01238

 ( 220 ) 2017.04.18.

 ( 731 )  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Csörgits Lajos, Győr

 ( 541 ) A jövő Győrben épül

 ( 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).

  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).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01239

 ( 220 ) 2017.04.18.

 ( 731 )  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Csörgits Lajos, Győr

 ( 541 ) Egy város ezer élmény

 ( 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).

  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).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01243

 ( 220 ) 2017.04.14.

 ( 731 )  Tüzeléstechnikai és Kereskedelmi Kft. 100%, Pécs (HU)

 ( 740 )  Blázsovics Barbara, Pécs
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( 546 )

 ( 511 )  41    Állatkiképzői oktatás; állatidomítás, kiképzés; állatok képzése; állatoknak szánt testedzési szolgáltatások

nyújtása; házi kedvencek gondozásának oktatása állatbemutatók menedzsmentjének keretében; házi kedvencek

gondozásának oktatása állatkiállítások menedzsmentjének keretében; házi kedvencek gondozásának oktatása;

házi kedvencek gondozásával kapcsolatos oktatás; házi kedvencek kiállításainak menedzsmentjével kapcsolatos

képzés; kutyákkal való bánás oktatása; kutyapanziók működtetésével kapcsolatos oktatás; állatok engedelmességi

képzése, kiképzése; házi kedvencek bemutatóinak menedzsmentjével kapcsolatos képzés; engedelmességi

kiképző iskolák állatoknak; felnőttképzés; felnőttoktatás; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és

kulturális tevékenységek; állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból; kutyaversenyek

szervezése; kutyaversenyek rendezése; állatkiállítások és állatidomítás, kiképzés; képzési rendezvények

 szervezése és lebonyolítása; kutyakiállítások, kutyabemutatók; kutyakiállítások, bemutatók rendezése.

 ( 210 ) M 17 01267

 ( 220 ) 2017.04.19.

 ( 731 )  Magyar Víziközmű Szövetség, Budapest (HU)

  

( 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).

 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 01284

 ( 220 ) 2017.04.18.

 ( 731 )  Hortobágy Street Food Kft., Fót (HU)

  ( 546 )

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

  30    Más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 01306

 ( 220 ) 2017.04.20.

 ( 731 )  FRoSTA sp. z.o.o., Bydgoszcz (PL)

 ( 541 ) FRoSTA. A jégbe zárt csoda.

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01307

 ( 220 ) 2017.04.20.
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 ( 731 )  FRoSTA sp. z.o.o., Bydgoszcz (PL)

 ( 541 ) Arany halrudak

 ( 511 )   29    Halrudak- hal.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01317

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  LICHENG Ipari és Kereskedelmi Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Törköly Éva, 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).

 ( 210 ) M 17 01318

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  LICHENG Ipari és Kereskedelmi Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Törköly Éva, 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).

 ( 210 ) M 17 01330

 ( 220 ) 2017.04.25.

 ( 731 )  Hotel Pest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pfeifer Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

  41    Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01340

 ( 220 ) 2017.04.25.

 ( 731 )  Tomáš Merta, Brno-Stránice (CZ)

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

 ( 541 ) Fytozym

 ( 511 )  1    Penészgátló vegyszerek a penész megjelenésének megelőzésére.

 3    Készítmények penész eltávolítására.

5    Penész elleni szerek; vegyszerek penész kezeléséhez; készítmények sportolók lábának kezeléséhez;

készítmények körömgomba kezelésére; étrend- és táplálékkiegészítők; gyógyszerek; szirupok gyógyszerészeti

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 15. szám, 2017.08.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1755



használatra; gyógynövénykivonatok; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg ásványi

anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők;

vitaminok és vitamin-készítmények; multivitamin készítmények; táplálékkiegészítők nem orvosi;

 étrend-kiegészítő enzimek.

 ( 210 ) M 17 01343

 ( 220 ) 2017.04.25.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Oltári csajok

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01344

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  Ying Li Peng, Budapest (HU)

 ( 541 ) LILEE

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők.

 ( 210 ) M 17 01348

 ( 220 ) 2017.04.26.

 ( 731 )  Mészáros Anikó, Pomáz (HU)

 Pálinkás István, Budapest (HU)

 Candroi Dragos Daniel, Diósd (HU)

  

( 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).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 17 01349

 ( 220 ) 2017.04.26.

 ( 731 )  Szabó Márta, Szigetszentmiklós (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).
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 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 01401

 ( 220 ) 2017.05.02.

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

 ( 740 )  Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ROSSMANN Balaton Kollekció

 ( 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).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 01405

 ( 220 ) 2017.05.02.

 ( 731 )  Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, Bábolna (HU)

 ( 740 )  dr. Faragó István, Bábolna

 ( 541 ) Bábolnai Gazdanapok

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

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

 ( 210 ) M 17 01416

 ( 220 ) 2017.05.03.

 ( 731 )  Székely Szeretetszolgálat Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

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

 41    Nevelés; ismeretbővítő, ízlés- és viselkedésformáló rendezvények szervezése, nyújtása; szórakoztatás;

szakmai képzés; konferenciák, szakmai továbbképző programok és tanfolyamok rendezése és bonyolítása;

kulturális tevékenységek; kulturális rendezvények, fesztiválok, zenei, népművészeti, képzőművészeti, irodalmi és

színházi rendezvények, kiállítások, bemutatók és előadások, kézműves-találkozók, meditatív együttlétek,

gyermekszórakoztató és más gyermekprogramok szervezése, rendezése és lebonyolítása; sporttevékenységek;

 sportesemények és rendezvények, testedző és jógafoglalkozások szervezése és lebonyolítása.

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 17 01479

 ( 220 ) 2017.05.08.

 ( 731 )  COSTEX TRACTOR PARTS, Miami, Florida (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Pótalkatrészek nehézgépekhez, motorok vezérműtengelyei, izzítógyertyák dieselmotorokhoz, gép csapágyak,

kipufogódobok; motoralkatrészek érintkező pontok, hajtórudak; motorvezérmű részek, vezérműlánckerekek és

láncok; üzemanyagszűrők; tömítések belső égésű motorokhoz; belső égésű motoralkatrészek, dugattyúk, dugattyú

gyűrűk, hajtórudak és hengerhüvelyek; gépalkatrészek, csapágyak és csapágyperselyek, görgőscsapágyak,

üzemanyag befecskendező fúvókák, mechanikus tömítések; szelepek építőipari nehézgépekhez, turbófeltöltők

 gépekhez; olajszűrők motorokhoz vagy hajtóművekhez és levegőszűrők mechanikus célokra.

 ( 210 ) M 17 01510

 ( 220 ) 2017.05.10.

 ( 731 )  Magyar Posta Életbiztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

 ( 541 ) Szemünkfénye

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01511

 ( 220 ) 2017.05.10.

 ( 731 )  Magyar Posta Életbiztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

 ( 541 ) HaszonŐr

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01517

 ( 220 ) 2017.05.10.

 ( 731 )  AVILAND 2001 Kft. 100%, Kerekegyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Benedek ügyvéd, Kecskemét

  

( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01599

 ( 220 ) 2017.05.17.

 ( 731 )  Royal Canin SAS, Aimargues (FR)

 ( 300 )  21966343 2016.11.21. CN

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  31    Fák; friss kerti gyógynövények; élőállatok; friss gyümölcsök; friss zöldségek; magvak; takarmány istállóban

tartott állatoknak; természetes gyep; rákok, keménytestűek (élő); horgászcsali (élő); cserjék; gabona

(gabonafélék); növények; virágok; táplálékok és takarmányok állatoknak; táplálék házi kedvenceknek; ehető

rágnivalók állatok részére; homokkal borított papír (alom) házi kedvenceknek; aromás homok (alom) házi

kedvenceknek; nyers faanyag, fűrészáru; szárított növények díszítésre; táplálékok és takarmányok állatoknak;

 italok házi kedvencek részére.

 ( 210 ) M 17 01601

 ( 220 ) 2017.05.17.

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) ORSLIZER

 ( 511 )  29    Előhűtött és fagyasztott egész és darabolt baromfi, baromfi húskészítmény, baromfizsír, baromfikonzerv és

 egyéb baromfi készítmény.

 ( 210 ) M 17 01626

 ( 220 ) 2017.05.18.

 ( 731 )  Dohány Játékkészítő és Forgalmazó Kft., Gyál (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpárok, elektromos kerékpárok; motorkerékpárok; kerékpárcsengők; kerékpáros táskák;

kerékpárpumpák; kerékpárkerekek; kerékpár nyergek; kerékpárvázak; kosarak kerékpárokhoz; lábbal hajtható

 rollerek; triciklik; irányjelzők járművekhez.

  28    Fejlesztő játékok és ezekhez tartozó alkatrészek, kellékek.

 ( 210 ) M 17 01632

 ( 220 ) 2017.05.18.

 ( 731 )  Dr Hadházy Tamás 50%, Nyíregyháza (HU)

 Dr.Hadházy Péter 50%, Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01708

 ( 220 ) 2017.05.25.

 ( 731 )  Zsiros László, Sajószentpéter (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) JÁTSZI-FOCI

 ( 511 )   28    Labdák játékokhoz.

 41    Iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatás

biztosítása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1);

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; táboroztatás; testnevelés; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 ( 210 ) M 17 01709

 ( 220 ) 2017.05.25.

 ( 731 )  Zsiros László, Sajószentpéter (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Labdák játékokhoz.

 41    Iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatás

biztosítása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1);

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; táboroztatás; testnevelés; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 ( 210 ) M 17 01746

 ( 220 ) 2017.05.30.

 ( 731 )  VISONTA PROJEKT Ipari és Szolgáltató Kft., Visonta (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági termékek.

 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,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 15. szám, 2017.08.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1760



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

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

 ( 210 ) M 17 01784

 ( 220 ) 2017.06.01.

 ( 731 )  Hrabetz Györgyi, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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 szoftvertervezés és fejlesztés (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 01785

 ( 220 ) 2017.06.01.

 ( 731 )  Hrabetz Györgyi, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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 szoftvertervezés és fejlesztés (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 01786

 ( 220 ) 2017.06.01.

 ( 731 )  Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

 ( 541 ) hello Biztosítás

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01789

 ( 220 ) 2017.06.01.

 ( 731 )  Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 17 01834

 ( 220 ) 2017.06.07.

 ( 731 )  LEHEL UTCA 9. Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ruházati cikkek és ruházati kiegészítők tervezése, értékesítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás;

 segítségnyújtás franchise rendszerű kereskedelmi, vendéglátóipari üzleti működtetéséhez.

  41    Zenei hanganyagok készítéséhez, kiadásához kapcsolódó szolgáltatás.

 43    Vendéglátással kapcsolatos éttermi, bár és kávéházi szolgáltatások, önkiszolgáló éttermek üzemeltetése,

 vendéglátás; éttermi szolgáltatáshoz kapcsolódó alapanyagok gyártása, előkészítése.

 ( 210 ) M 17 01849

 ( 220 ) 2017.06.08.

 ( 731 )  HOANG VAN THACH, Budapest (HU)

 ( 541 ) FOR=VER

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

A rovat 186 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 15. szám, 2017.08.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1762


		2017-08-11T08:59:12+0200
	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala




