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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Mavin- szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 
16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghosz-
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg. 

 



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
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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
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( 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 )
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 ( 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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1727



 ( 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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1739



  

( 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
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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,
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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.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  222.086

 ( 151 )  2017.08.14.

 ( 210 )  M 17 02004

 ( 220 )  2017.06.20.

 ( 732 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.103

 ( 151 )  2017.08.14.

 ( 210 )  M 17 02300

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Radio Plus Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  222.117

 ( 151 )  2017.08.14.

 ( 210 )  M 17 02299

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Radio Plus Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BALÁZSÉK

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

  38    Távközlés.

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

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 17 00209

 ( 220 ) 2017.01.23.

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

 ( 541 ) RELAXINA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerkészítmények, kivéve a hashajtó termékeket, illetve a székrekedés kezelésére vagy enyhítésére

 szolgáló termékeket.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  221.512

 ( 151 )  2017.05.22.

 ( 210 )  M 16 01997

 ( 220 )  2016.06.07.

 ( 732 )  Jávor Zoltán, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Kozmetikumok, sportkozmetikumok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.624

 ( 151 )  2017.05.30.

 ( 210 )  M 14 03805

 ( 220 )  2014.12.16.

 ( 732 )  M/s. Aero Club, New Delhi (IN)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WOODS

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 utazótáskák.

 ( 111 )  221.685

 ( 151 )  2017.06.19.

 ( 210 )  M 16 01100

 ( 220 )  2016.04.01.

 ( 732 )  Bodegas y Viňedos de Aguirre S.A., Recoleta, Santiago (CL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REINA ANA

 ( 511 )   33    Chiléből származó borok, kivéve habzóborok.

 ( 111 )  221.990

 ( 151 )  2017.07.21.

 ( 210 )  M 17 00452

 ( 220 )  2017.02.09.

 ( 732 )  Novák Ferenc 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek tekintet nélkül a rögzítés, terjesztés és

 hozzáférés eszközére, ill. módjára.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 41    Könyvkiadás, elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása,

 oktatás és szakmai képzés, 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 (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.991

 ( 151 )  2017.07.21.

 ( 210 )  M 17 00453

 ( 220 )  2017.02.09.

 ( 732 )  Servantes Szoftver Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek tekintet nélkül a rögzítés, terjesztés és

 hozzáférés eszközére, ill. módjára.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Könyvkiadás, elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása,

 oktatás és szakmai képzés, 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 (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.035

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03201

 ( 220 )  2016.10.07.

 ( 732 )  Turai Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szánthó Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; esküvővel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek, adminisztráció.

  41    Esküvővel kapcsolatos kulturális tevékenység, szórakoztatás.

 ( 111 )  222.036

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 17 00486

 ( 220 )  2017.02.14.

 ( 732 )  Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Roma (IT)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 )  TANTOGRIP

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; kártevőirtó készítmények és cikkek; fogászati készítmények és

cikkek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek; tápanyag-adalékok állatoknak szánt
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élelmiszerekhez, gyógyászati célokra; táplálékkiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati célokra;

humán étrendkiegészítők; diétás ételek betegek számára; diétás élelmiszerek klinikai tápláláshoz; diétás ételek

gyógyászati célokra; ételek cukorbetegeknek; ételek orvosilag korlátozott diétákhoz; fájdalomcsillapítók; láz- és

fájdalomcsillapítók; érzéstelenítők, anesztetikumok; általános érzéstelenítők; helyi érzéstelenítőszerek; inhalációs

érzéstelenítők; fájdalomcsillapító balzsamok; gyógyszerészeti összetételek; topikus [helyi alkalmazású]

fájdalomcsillapító krémek; orrdugulás elleni szerek; lázcsillapítók; paracetamol; vegyi készítmények

gyógyszerészeti célokra; fájdalomcsillapító gyógyszerészeti pezsgőkészítmények; gyógyszerészeti készítmények;

vegyszerek gyógyszerészeti használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; kúpok (végbél- vagy hüvely-);

 herbateák [gyógyhatású italok].

 ( 111 )  222.037

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03775

 ( 220 )  2016.12.01.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  slagerticket.hu

 ( 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).

 ( 111 )  222.038

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03788

 ( 220 )  2016.12.01.

 ( 732 )  Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Krisztián, Debrecen

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.039

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03789

 ( 220 )  2016.12.01.

 ( 732 )  HUNGARPET Szőnyegszövő és Értékesítő Német-Magyar Kft., Örkény (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   27    Padlóburkolatok, mesterséges burkolatok, szőnyegek, pokrócok, lábtörlők.

  35    Bolti kereskedelmi szolgáltatások szőnyegekkel kapcsolatban.

  42    Tervezési szolgáltatások.
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 ( 111 )  222.040

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03790

 ( 220 )  2016.12.01.

 ( 732 )  Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság, Mórahalom (HU)

 ( 740 )  Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mensor3D

 ( 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.

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

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

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

 ( 111 )  222.041

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03907

 ( 220 )  2016.12.13.

 ( 732 )  Péchy Cecília, Verőce (HU)

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

 ( 541 )  TwiStyle

 ( 511 )  14    Testékszerek, testékszer karikák, testékszer kitűzők, ruhadíszek ékszerek formájában; testékszerek nyújtható

 zsinórokból és szalagokból.

 26    Zsinórok; díszítő zsinórok; szalagok; sodrott zsinórok; zsinórok és szalagok rugalmasan nyújtható anyagból

 testdíszítéshez.

 ( 111 )  222.042

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03908

 ( 220 )  2016.12.14.

 ( 732 )  A-LIST CRISTAL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Galgóczi Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 )  A-list

 ( 511 )  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; fodrászszalon, manikűrszolgáltatás;

 szépségszalon.

 ( 111 )  222.043

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03909

 ( 220 )  2016.12.13.

 ( 732 )  Hága Judit, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nyelvoktatás.

  43    Bölcsődei szolgáltatások.
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 ( 111 )  222.044

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03910

 ( 220 )  2016.12.13.

 ( 732 )  Hága Judit, Budapest (HU)

 ( 541 )  Sissi - Bölcsi

 ( 511 )   41    Nyelvoktatás.

  43    Bölcsődei szolgáltatások.

 ( 111 )  222.045

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 17 00093

 ( 220 )  2017.01.12.

 ( 732 )  Magyar Pékség Termelő és Kereskedelmi Kft., Hajdúböszörmény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Magyarországról származó: lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  222.046

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 17 00360

 ( 220 )  2017.02.03.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Mesekönyv, könyv, színező könyv, matrica, füzet, tolltartók, poszter, plakátok, képeslap.

  27    Tapéta, padlószőnyegek, szőnyegek.

  40    Festés.

 ( 111 )  222.047

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03641

 ( 220 )  2016.11.21.
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 ( 732 )  Gurmai László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési

 szolgáltatások; társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  222.048

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03811

 ( 220 )  2016.12.05.

 ( 732 )  Simor Hajnalka, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, hirdetési hely kölcsönzése, online hirdető tevékenység (ingatlannal kapcsolatos).

 36    Ingatlanügyletek, irodák, ingatlanok bérlete, lakásbérlet, lakás ügynökségek, diákok számára ingatlanok

 bérbeadása, ingatlanok kiközvetítése, közvetítése.

 ( 111 )  222.049

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03812

 ( 220 )  2016.12.05.

 ( 732 )  Medvegy Gergely, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.050

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03814

 ( 220 )  2016.12.05.

 ( 732 )  Liu Zhuowen, Geng Jin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 111 )  222.051

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03815

 ( 220 )  2016.12.05.

 ( 732 )  Lettero Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

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

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 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).

  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).

 ( 111 )  222.052

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03816

 ( 220 )  2016.12.05.

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FOCUS

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

 gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek; energiaitalok.

 ( 111 )  222.053

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03817

 ( 220 )  2016.12.05.

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HEED

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 111 )  222.054

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03819

 ( 220 )  2016.12.05.

 ( 732 )  Magyar Gyógyszerészi Kamara 25%, Budapest (HU)
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 Gyógyszer-Nagykereskedők Szövetsége 25%, Budapest (HU)

 Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete 25%, Komárom (HU)

 Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége 25%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Attila, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta.

 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).

 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).

 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).

 ( 111 )  222.055

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 04068

 ( 220 )  2016.12.28.

 ( 732 )  ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez.

 35    Földgáz kereskedelem, CNG autógáz forgalmazás, kereskedelem, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás

 és víz,csatornázás kereskedelme.

  36    Pénzügyi termékekkel kapcsolatos pénzügyi ügynöki tevékenység, energetika, beruházások (pénzügyi).

 37    Földgáz egyetemes szolgáltatás (kitermelés); energetika, beruházások (műszaki üzembe helyezés); gázőrzők

karbantartási termékkel kapcsolatos gázvezeték és gázfogyasztó berendezések szerelése, karbantartása;

 gázszolgáltatás a gázszolgáltatáshoz szükségescső(táv) vezetékek felszerelése és karbantartása.

 39    Energiaelosztás, gázszolgáltatás, földgáz egyetemes szolgáltatás (elosztás), villamosenergia-, távhő-,

 hulladékszállítás és csatornázási közszolgálati szolgáltatás, vízszolgáltatás.
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 40    Földgáz, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz, csatornázási közszolgálati egyetemes szolgáltatás

 (feldolgozás).

 42    Műszaki szakértői tevékenység a gázszolgáltatás és villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz,

 csatornázási közszolgálati szolgáltatás területén.

 ( 111 )  222.056

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 04069

 ( 220 )  2016.12.28.

 ( 732 )  ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez.

 35    Földgáz kereskedelem, CNG autógáz forgalmazás, kereskedelem, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás

 és víz,csatornázás kereskedelme.

  36    Pénzügyi termékekkel kapcsolatos pénzügyi ügynöki tevékenység, energetika, beruházások (pénzügyi).

 37    Földgáz egyetemes szolgáltatás (kitermelés); energetika, beruházások (műszaki üzembe helyezés); gázőrzők

karbantartási termékkel kapcsolatos gázvezeték és gázfogyasztó berendezések szerelése, karbantartása;

 gázszolgáltatás a gázszolgáltatáshoz szükségescső(táv) vezetékek felszerelése és karbantartása.

 39    Energiaelosztás, gázszolgáltatás, földgázegyetemes szolgáltatás (elosztás), villamosenergia-, távhő-,

 hulladékszállítás és csatornázási közszolgálati szolgáltatás, vízszolgáltatás.

 40    Földgáz, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz, csatornázási közszolgálati egyetemes szolgáltatás

 (feldolgozás).

 42    Műszaki szakértői tevékenység a gázszolgáltatás és villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz,

 csatornázási közszolgálati szolgáltatás területén.

 ( 111 )  222.057

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 17 00129

 ( 220 )  2017.01.16.

 ( 732 )  Koninklijke Douwe Egberts B.V., Amsterdam (NL)

 ( 300 )  1004206 2016.11.03. BX

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TI ORA

 ( 511 )  30    Tea; instant tea; tea alapú italok; teapótlók; teakivonatok; tea esszenciák; teaízesítők; jegestea; gyógynövény

forrázatok, nem gyógyászati célra; teát, gyógynövényeket, gyümölcsöket, fűszereket vagy ízesítőket, vagy ezen

 termékek kombinációját tartalmazó forrázatok, nem gyógyászati célra.

 ( 111 )  222.058

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 01404

 ( 220 )  2016.04.26.

 ( 732 )  Unipharma Bt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  UNIPATIKA

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és marketing szolgáltatások gyógyszertárakkal kapcsolatosan, marketing-célú hírlevelek

küldése, vásárlói adatbázis építése, törzsvásárlói rendszer működtetése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; kiskereskedelmi, online kiskereskedelmi és online marketing szolgáltatások, például

honlap, webshop vagy közösségi oldalak útján, a következő áruk vonatkozásában: gyógyszerek, humán vényes és
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nem vényes gyógyszerek, homeopátiás készítmények, magisztrális gyógyszerek, vitaminok, orvostechnikai

eszközök, in vitro diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kötszerek-ízületi rögzítők, kompressziós

harisnyák, beteg-, csecsemőápolási és szájápolási cikkek, fog- és szájápolási készítmények, csecsemő- és

gyermektápláláshoz szükséges eszközök, baba-mama ápolási termékek, szoptatási kellékek, orvosi és

laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek és vegyszeroldatok, gyógyszernek nem minősülő

gyógyhatású anyagok és készítmények, fertőtlenítőszerek, palackozott ivóvíz, ásványvíz, gyógyvizek, teák,

gyógynövényteák, bioitalok, magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek, növényi gyógyhatású termékek,

étrend-kiegészítők, tápszerek, vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felsőlégúti tünetek esetén ajánlott

gyógycukorkák, intim higiénés termékek, papír zsebkendők, állatgyógyászati készítmények és premixek, az

állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek és állatgyógyászati segédanyagok,

emberen élősködő rovarok irtására, rovarcsípés megelőzésére és kezelésére szolgáló külsőleges készítmények,

kozmetikumok, hajszínező és hajformázó termékek, napvédő készítmények, kontaktlencse tárolásához és

tisztításához szükséges oldatok, folyadékok és edények, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi

felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos,

gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok és brosúrák, közegészségügyi vizsgálati tartályok,

különleges táplálkozási célú élelmiszerek, UV-szűrő szemüvegek, munkavédelmi szemüvegek, láb-, kéz- és

 körömápolási eszközök, gyógy- és kényelmi papucsok.

 44    Gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások, gyógyszerészeti tanácsadás,

 gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek elkészítése).

 ( 111 )  222.059

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 02079

 ( 220 )  2016.06.15.

 ( 732 )  Dr. Petro Kinga, Bercel (HU)

 ( 740 )  Hunginvest Mérnöki Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Helyénvaló Iskola

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

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

 ( 111 )  222.060

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 02959

 ( 220 )  2016.09.19.

 ( 732 )  Euro-Optik Kft., Tamási (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Andrea, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Kontaktlencse tisztító-készítmények, oldatok kontaktlencsékhez, szemvizek, szemcseppek, műkönnyek.

9    Kontaktlencsék, kontaktlencse tartók, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök, optikai lencsék,

 korrekciós lencsék, szemüvegek, szemüveg keretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüveg zsinórok.

  44    Optikusok szolgáltatásai, látásvizsgálat szolgáltatás, szemüvegek és kontaktlencsék illesztése.

 ( 111 )  222.061

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03678
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 ( 220 )  2016.11.22.

 ( 732 )  InCash Ügyvitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  InCash

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

sokszorosítás; számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme; irodagépek kölcsönzése; adatfeldolgozás;

 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás; reklámügynöki tevékenység.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; információ-technológiai

szaktanácsadás, információ-technológiai szolgáltatás; számítógépprogramozás; web hosting szolgáltatás; kiadói

 tevékenység; mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás.

 ( 111 )  222.062

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03680

 ( 220 )  2016.11.22.

 ( 732 )  Grandis Kft. 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Balázs, Veszprém

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Munkavédelmi arcvédő pajzsok; munkavédelmi öltözékek [balesetek vagy sérülések ellen]; biztonsági

lábbelik balesetek vagy sérülések elleni védelemhez; biztonsági lábbelik ipari használatra [balesetek vagy

sérülések elleni védelemhez]; tűzvédelmi lábbelik; vegyi anyagok ellen védő lábbelik; baleset-, sugár- és

tűzvédelmi kesztyűk; eldobható kesztyűk laboratóriumi használatra; kesztyűk ipari célokra, sérülések elleni

védelemre; fényvisszaverő biztonsági mellények; golyóálló kabátok, mellények; szúrás ellen védő mellények;

biztonsági szemüvegek; szemüveg; szemüvegek; szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüvegpántok;

 szemüvegre csíptethető napszemüvegek; csizmák, bakancsok [védőlábbelik].

 10    Betegvizsgáló köpenyek; köpenyek sebészeti használatra; orvosi köpenyek; sebészeti köpenyek; csizmák

 gyógyászati használatra.

 25    Csúszásgátlók lábbelikhez; férfi- és női lábbelik; férfi lábbeli; gumi lábbelik; gyerek lábbelik; hétköznapi,

utcai lábbelik; kivehető bélések lábbelikhez; lábbeli felsőrészek; lábbelik horgászathoz; lábbelik [kivéve ortopéd

lábbelik]; lábbelik nem sportcélokra; magas szárú lábbelik; női lábbeli; női lábbelik; pvc-ből készült lábbelik;

rizsszalmából készült japán lábbelik (waraji); rámák lábbelikhez; szabadidő lábbelik; talpak lábbelikhez;

talpbetétek lábbelikhez; esőálló ruházat; férfi ruházat; fiú ruházat; időjárásálló ruházat; hőszigetelt ruházat;

kesztyűk [ruházat]; kesztyű, mint ruházat; védőnadrágok; esőruhák, esőtől védő ruhák; cipőkhöz és csizmákhoz

való fém védővasalások; cipőtalpra húzható védőzacskó/anyag; bakancsok, csizmák; bőrcipők; gyermeklábbelik;

munkacipők; munkabakancsok, munkacsizmák; téli csizmák; túrabakancsok; felsőruházat; fényvisszaverő

kabátok, dzsekik; autós kesztyűk; köpenyek; pelerin, köpeny; ujjatlan kabátok, köpenyek; fehér köpenyek kórházi

használatra; bélelt mellények; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; hagyományos koreai női

mellény [baeja]; kötött mellények; mellények; mellények [gilet]; mellények, kötött mellények; pruszlikok,

míderek, fűzős mellények; mellények [ruházat]; steppelt mellények; terepszínű mellények; ápolónői nadrágok; bő
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szárú szabadidős nadrágok; férfi nadrágtartók; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; nadrágok; bakancsok

túrázáshoz; cipőnyelvek cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz; fűzős bakancsok, csizmák; hegymászó

bakancsok [túrabakancsok]; húzófülek cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz; katonai bakancsok; vízálló

csizmák, bakancsok; fatalpú szandálok; szandálok; szandálok és strandcipők; csizmaszárvédők; bokacsizmák,

rövidszárú csizmák; báránybőr kabátok; hosszú kabátok; kabátok, dzsekik; kötött dzsekik, kabátok; ujjas dzsekik,

kabátok; ujjatlan dzsekik, kabátok; ápolónői overallok; egyrészes overallok (playsuit); kezeslábas overallok;

kezeslábasok, overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok; kötött pólók; nyomtatott pólók;

pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; rövid ujjú pólók; rövid vagy hosszú ujjú pólók; ujjatlan pólók,

trikók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból

álló együttesek; garbó nyakú pulóverek; guernsey-k [kötött tengerész pulóverek]; kapucnis pulóverek; környakas

 pulóverek; polár pulóverek.

 ( 111 )  222.063

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03683

 ( 220 )  2016.11.22.

 ( 732 )  Kangatraining Magyarország Kft. 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Balázs, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Kismamaruhák; kismamaövek [ruházat]; kismama ruhák; kismama ruházat; overallok kismamáknak;

kismama nadrágok; kismama rövidnadrágok; kismama leggingek; kismama ingek; kismama felsők; hálóruhák

 kismamáknak; fehérnemű kismamáknak.

 28    Ugródeszkák [gimnasztikához, tornához]; tornapadok; zsámolyok, székek testedzéshez, tornához;

tornagyűrűk; tornaeszközök; torna- és sporttermékek; párhuzamos tornakorlátok; más osztályokban nem szereplő

 tornaeszközök; hordozható otthoni tornaszerek; gerendák [tornaeszközök].

 41    Tornatermi szolgáltatások; tornatermi szolgáltatások/konditermek; tornatermi létesítmények biztosítása;

tornatermek rendelkezésre bocsátása; tornatermek működtetése; tornatanítás nyújtása; tornatanítás; tornaórák

tartása; tornarendezvényeken használt felszerelések bérbeadása; tornarendezvények szervezése; tornák

szervezése; tornabemutatók szervezése; torna oktatás; kosárlabda tornák rendezése; egészség klubok és

tornatermek szolgáltatásai; számítógéppel támogatott testnevelési szolgáltatások; testedzéshez szükséges

eszközök biztosítása; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző órák;

testi egészség oktatás; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; testnevelés; testnevelési

létesítmények biztosítása; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési

szolgáltatások; testneveléssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; testsúlycsökkentéssel

kapcsolatos órák lebonyolítása; testsúlyszabályozással kapcsolatos órák lebonyolítása; testedzés felügyelete;

testedző létesítmények biztosítása; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitness edzéssel kapcsolatos

 konzultáció; aerial fitness oktatás.
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 ( 111 )  222.064

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03684

 ( 220 )  2016.11.22.

 ( 732 )  Dr. Pozsgai Péter 100%, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Mayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TÁTON

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok

kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;

 klisék.

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.065

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03240

 ( 220 )  2016.10.11.

 ( 732 )  REAL BALANCE CALIFORNIA Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Endrényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás ételkiegészítők; diétás

italok gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati használatra; diétás ételkészítmények gyógyászati

használatra; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italpor keverékek;

pezsgő vitamintabletták; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; vitamin és ásványi anyag

kiegészítők; vitamin cseppek; vitamin italok; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó

 étrend-kiegészítők.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

  32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes italok.

 ( 111 )  222.066

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03246

 ( 220 )  2016.10.12.

 ( 732 )  Tiborszki Maja, Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.067

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03534

 ( 220 )  2016.11.10.

 ( 732 )  NOVICO Kft., Arnót (HU)

 ( 740 )  Szabó János, Arnót

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.068

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03677

 ( 220 )  2016.11.22.

 ( 732 )  Martina József, Pécs (HU)

 ( 541 )  Bushinkan Budo

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

árusító standok bérbeadása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetések levélben megrendelve;

hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információ

és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben;

közönségszolgálat; közvéleménykutatás; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból;

marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós

reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek

publikálása; reklámszövegek szerkesztése; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk

üzleti ügyekben; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok

felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások;

üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók

 számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;

coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai

[egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok
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on-line kiadása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása

(filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fotóriportok

készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; időmérés sporteseményeken; iskolai

szolgáltatások [képzés]; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

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

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák [nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és

televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése;

stadionok bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői

szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szinkronizálás; szórakoztatás; szövegek kiadása,

(nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás;

testnevelés; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás]; videofilmezés.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; belsőépítészet;

csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus

adattárolás; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás;

kézírás elemzése [grafológia]; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek

tervezése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-szoftver fenntartása; tudományos kutatás; web

 oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  222.069

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 02952

 ( 220 )  2016.09.19.

 ( 732 )  Rajkai László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rajkai és Takács ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  222.071

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03098

 ( 220 )  2016.09.30.

 ( 732 )  ORIENS IM Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kovács B. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi kutatás; társasági

 kísérő szolgáltatások.

 ( 111 )  222.072

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03100

 ( 220 )  2016.10.02.

 ( 732 )  Császár Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szalay Balázs, Budapest

 ( 541 )  Császár Hotel

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrendes jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  222.073

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 210 )  M 16 03104

 ( 220 )  2016.10.03.

 ( 732 )  dr. Serke Imre, Balatonfűzfő (HU)

 ( 541 )  ENWT

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

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

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (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).

 ( 111 )  222.077

 ( 151 )  2017.07.25.

 ( 210 )  M 16 00021

 ( 220 )  2016.01.05.

 ( 732 )  Kovács Dóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lázár Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Coffea Arabica

 ( 511 )   43    Főzőberendezések bérlete; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése.

 ( 111 )  222.090

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 210 )  M 16 03541

 ( 220 )  2016.11.10.

 ( 732 )  Kiss Ádám József, Budapest (HU)

 ( 541 )  HOLNAPUTÁN

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) környezetvédelmi és fenntarthatóság témájú műsorok, internetes

 tartalomszolgáltatás.

  42    Időjárás előrejelzés, prognosztika.

 ( 111 )  222.095

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 210 )  M 16 03896

 ( 220 )  2016.12.12.

 ( 732 )  Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 554 )

 ( 511 )   30    Teljes kiőrlésű gabonaörleményekből készült tésztafélék, száraztészták.

  35    Tésztaféleségek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  222.104

 ( 151 )  2017.08.01.

 ( 210 )  M 16 03894

 ( 220 )  2016.12.11.

 ( 732 )  Dus Johann-Georg 100%, Fonyód (HU)

 ( 541 )  Uppetite

 ( 511 )  3    Olajesszenciák és aromakivonatok.

  31    Állati takarmány készítmények.

  44    Állattenyésztési tanácsadás.

 ( 111 )  222.105

 ( 151 )  2017.08.01.

 ( 210 )  M 16 03890

 ( 220 )  2016.12.12.

 ( 732 )  Special Effects International Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.106
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 ( 151 )  2017.08.01.

 ( 210 )  M 16 03882

 ( 220 )  2016.12.09.

 ( 732 )  Faragó Tamás, Debrecen (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

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

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 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).

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

 ( 111 )  222.107

 ( 151 )  2017.08.01.

 ( 210 )  M 16 03041

 ( 220 )  2016.09.27.

 ( 732 )  Zhang Wenru, Budapest (HU)

 ( 740 )  Chen Junsong, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti 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).

 44    Orvosi szolgáltatások; orvosi rendelők; orvosi ellátás; masszázs; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai;

 fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  222.108

 ( 151 )  2017.08.01.

 ( 210 )  M 16 02882

 ( 220 )  2016.09.08.

 ( 732 )  Nagy István, Budapest (HU)

 ( 541 )  BÉCSI FEKETE

 ( 511 )  35    Béccsel kapcsolatos online reklámozás; Béccsel kapcsolatos reklám-, marketing szolgáltatások blogokon

 keresztül biztosítva.

 38    Béccsel kapcsolatos kommunikáció online blogokon keresztül, Béccsel kapcsolatos online információ

 továbbítás, Béccsel kapcsolatos üzemeltetési szolgáltatás, Béccsel kapcsolatos kommunikációs szolgáltatás.

 41    Béccsel kapcsolatos online szórakoztatás nyújtása, Béccsel kapcsolatos oktatás biztosítása, Béccsel

kapcsolatos távoktatói szolgáltatások, Béccsel kapcsolatos képzések biztosítása, Béccsel kapcsolatos blogírás

 szolgáltatás.
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 ( 111 )  222.109

 ( 151 )  2017.08.01.

 ( 210 )  M 16 03036

 ( 220 )  2016.09.26.

 ( 732 )  GAMMA ANALCONT Ipari Folyamatműszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jaczkó Géza, Budapest

 ( 541 )  TURBO TEAM

 ( 511 ) 9    Tudományos és ipari célra szolgáló irányítástechnikai, adatfeldolgozó, mérő-, jelző-, ellenőrző berendezések

 és számítógépek ezek részegységei, tartozékai és alkatrészei, szoftverrel ellátott adathordozók.

  42    Számítógépes programok készítése, szoftverfejlesztés, rendszertervezés.

 ( 111 )  222.110

 ( 151 )  2017.08.01.

 ( 210 )  M 16 03171

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Lencsés Imre, Diósd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gomba, szarvasgomba, tartósított gomba, szárított ehető gombák, gombakonzervek.

  31    Szarvasgomba.

  35    Szarvasgomba és készítményeinek forgalmazása, internetes kereskedelme.

 ( 111 )  222.111

 ( 151 )  2017.08.01.

 ( 210 )  M 16 03318

 ( 220 )  2016.10.19.

 ( 732 )  Dr. Mattyasovszky-Zsolnay Viktor Tibor 50%, Pécs (HU)

 Matyasovszky-Zsolnay Zsófia Márta 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EOSIN

 ( 511 )  18    Ajándéktáskák; aktatáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch]; aprópénz

tartók; atlétikai táskák; babahordozó hátizsák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák;

bőr levéltárcák; bőrből készült bőröndök; általános célú kerekes sporttáskák; bőrtáskák; bőröndök; cipőtáskák

utazáshoz; csizma- és síbakancstartó táskák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; diplomatatáskák; erszények,

pénztárcák; féloldalas hátizsákok; férfi kézitáskák, aktatáskák; guruló táskák; gurulós bőröndök; háti hordozók;

hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; irattáskák; irattartó tokok; jogosítványtokok;

kalapdobozok bőrből; kalapdobozok utazáshoz; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására; kerekes

bevásárlótáskák, szatyrok; kis bőröndök; kis erszények, pénztárcák; kisméretű utazótáskák; kofferek [kis

utazóládák]; kulcstartók bőrből; levéltárcák; műanyag utazótáskák; műbőr kulcstartó tokok; műbőr utazótáskák;

műbőr tokok; multifunkciós erszények, pénztárcák; művészeti mappák [táskák]; nagyméretű bőr útitáska

[portmanteaux]; neszesszerek; nyakkendő tartók utazáshoz; nyakkendő tokok; női kézitáskák; oldaltáskák,

tarisznyák; oldaltáskák könyveknek; övtáskák; öltöny-, ing és ruhaszállító táskák; összehajtható aktatáskák;

övhöz erősíthető pénztárcák; pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); piperecikkek szállítására szolgáló

tisztasági táskák; poggyász; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szíjak kézitáskákhoz; táskák, hátizsákok

táborozóknak; textil bevásárlótáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; túrahátizsákok; utazó
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kézitáskák; útikészletek, bőrönd szettek; válltáskák, tarisznyák; vászon bevásárlótáskák; esernyők és napernyők;

bőrszíjak; szíjak bőrből; műbőr; vállpántok [táskákhoz]; vállszíjak; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban;

bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bútorhuzatok bőrből; ernyők, esernyők; hitelkártyatartók

[levéltárcák]; állatbőrök és irhák; kézitáskák; kikészített bőrök; marhabőrök; névjegytartók, kártyatartók;

 ruhatáskák utazáshoz; poggyász és útitáskák; vadásztáskák.

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

 ( 111 )  222.112

 ( 151 )  2017.08.01.

 ( 210 )  M 16 03619

 ( 220 )  2016.11.16.

 ( 732 )  ÁGOTA Alapítvány, Szeged (HU)

 ( 740 )  Pál Melinda, Szeged

 ( 541 )  AKTÍVUM

 ( 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); felnőttképzési szolgáltatások, képzés programok, tananyag,

 tananyagfejlesztés, képzési módszerek.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.113

 ( 151 )  2017.08.01.

 ( 210 )  M 16 03760

 ( 220 )  2016.11.30.

 ( 732 )  Szóró Kft., Sülysáp (HU)

 ( 740 )  Szóró József, Sülysáp

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Nyomásos és kokilla szerszámok készítése alumínium öntéshez.

 40    Alumínium kokilla- és nyomásos öntés; fémmegmunkálással és fémek utómunkálataival kapcsolatos

 szolgáltatások.

 ( 111 )  222.114

 ( 151 )  2017.08.01.

 ( 210 )  M 16 03763

 ( 220 )  2016.11.30.

 ( 732 )  Szóró Kft., Sülysáp (HU)

 ( 740 )  Szóró József, Sülysáp

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Film-, videó-, és televízióműsor-gyártás; film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai;

 stúdiószolgáltatások televíziók számára.

 ( 111 )  222.115

 ( 151 )  2017.08.01.
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 ( 210 )  M 16 03769

 ( 220 )  2016.11.30.

 ( 732 )  Popovics András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Makó Klaudia, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.116

 ( 151 )  2017.08.01.

 ( 210 )  M 16 03776

 ( 220 )  2016.12.01.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  slagerjegyek.hu

 ( 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).

A rovat 59 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 16 00773

 ( 220 ) 2016.03.03.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

 ( 541 ) RELRIVA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 189.709

 ( 210 ) M 06 01685

 ( 180 ) 2016.05.15.

 ( 111 ) 189.757

 ( 210 ) M 06 01124

 ( 180 ) 2016.03.31.

 ( 111 ) 189.758

 ( 210 ) M 06 01125

 ( 180 ) 2016.03.31.

 ( 111 ) 191.459

 ( 210 ) M 06 03131

 ( 180 ) 2016.09.19.

 ( 111 ) 193.070

 ( 210 ) M 06 01711

 ( 180 ) 2016.05.16.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  118.832

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  118.835

 ( 732 )  TAC Products Limited, Slough,Berkshire (GB)

 ( 111 )  119.002

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  119.305

 ( 732 )  The Chemours Company FC, LLC, Wilmington DE 19801 (US)

 ( 111 )  119.470

 ( 732 )  Ricoh Company Limited, Tokió (JP)

 ( 111 )  119.473

 ( 732 )  Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

 ( 111 )  119.530

 ( 732 )  Scania CV Aktiebolag, Södertälje (SE)

 ( 111 )  119.704

 ( 732 )  Fater S.p.A., Pescara (IT)

 ( 111 )  119.769

 ( 732 )  Lotte Co.,Ltd., Shinjuku-Ku,Tokió (JP)

 ( 111 )  119.783

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)

 ( 111 )  119.901

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  119.906

 ( 732 )  Nalco Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), NAPERVILLE, Illinois (US)

 ( 111 )  120.053

 ( 732 )  The Dow Chemical Company (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Midland, Michigan állam (US)

 ( 111 )  120.128

 ( 732 )  Mikasa Corporation, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken (JP)

 ( 111 )  126.341

 ( 732 )  MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  126.389

 ( 732 )  Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, New York, New York 10118 (US)

 ( 111 )  126.620
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 ( 732 )  General Cable Industries, Inc., Highland Heights (US)

 ( 111 )  126.779

 ( 732 )  Oki Elektric Industry Co. Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  126.844

 ( 732 )  Medicor Elektronika Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  147.727

 ( 732 )  AVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budaörs (HU)

 ( 111 )  150.300

 ( 732 )  Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)

 ( 111 )  150.778

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  150.833

 ( 732 )  Geoffrey, LLC ( a Delaware corporation ), Wayne, New Jersey (US)

 ( 111 )  150.936

 ( 732 )  Zodiac Pool Systems, Inc., Vista, California (US)

 ( 111 )  150.947

 ( 732 )  Meda AB, , Solna (SE)

 ( 111 )  151.022

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

 ( 111 )  151.094

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  151.218

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  151.314

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  151.359

 ( 732 )  Shiseido Company, Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  151.367

 ( 732 )  Papyrus AB, Mölndal (SE)

 ( 111 )  151.377

 ( 732 )  Shiseido Company, Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  151.381

 ( 732 )  Shiseido Company, Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  151.403

 ( 732 )  Shiseido Company, Ltd., Tokió (JP)
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 ( 111 )  151.404

 ( 732 )  Shiseido Company, Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  151.407

 ( 732 )  Shiseido Company, Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  151.409

 ( 732 )  Shiseido Company, Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  151.448

 ( 732 )  Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, Maryland (US)

 ( 111 )  151.710

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  151.836

 ( 732 )  Shiseido Company, Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  151.838

 ( 732 )  Shiseido Company, Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  152.005

 ( 732 )  Garuda Trade Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  152.099

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

 ( 111 )  152.100

 ( 732 )  Federal-Mogul Ignition Company, Southfield, Michigan (US)

 ( 111 )  152.126

 ( 732 )  TATA MOTORS LIMITED, Mumbai (IN)

 ( 111 )  152.148

 ( 732 )  Aromatic AB, Stockholm (SE)

 ( 111 )  152.203

 ( 732 )  DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Osaka (JP)

 ( 111 )  152.247

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

 ( 111 )  152.257

 ( 732 )  OSOTSPA COMPANY LIMITED, Bangkok (TH)

 ( 111 )  152.333

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  152.524

 ( 732 ) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam törvényei szeirnt működő vállalat), Toledo, OHIO

 (US)
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 ( 111 )  152.644

 ( 732 )  Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois (US)

 ( 111 )  152.789

 ( 732 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.033

 ( 732 )  Hearst Communications, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  153.048

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)

 ( 111 )  153.130

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  153.134

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő Vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  153.135

 ( 732 )  Lotte Confectionery Co., Ltd., Szöul (KR)

 ( 111 )  153.139

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  153.217

 ( 732 )  Red Bull GmbH., Fuschl am See (AT)

 ( 111 )  153.415

 ( 732 )  PODRAVKA Prehrambena industrija d.d., KOPRIVNICA (HR)

 ( 111 )  153.718

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  153.784

 ( 732 )  BENTONIT'94 Bt., Sajóvámos (HU)

 ( 111 )  153.819

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  153.946

 ( 732 )  Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)

 ( 111 )  153.984

 ( 732 )  Wyeth Holdings LLC, New York (US)

 ( 111 )  153.985

 ( 732 )  Lotte Confectionery Co., Ltd., Szöul (KR)

 ( 111 )  154.101

 ( 732 )  Saab Aktiebolag, Linköping (SE)
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 ( 111 )  154.103

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, New York, New York (US)

 ( 111 )  154.143

 ( 732 )  Hi-TEC Sports International Holdings B.V., Amsterdam Zuidoost (NL)

 ( 111 )  154.233

 ( 732 )  McLaren Racing Ltd., Woking, Surrey (GB)

 ( 111 )  154.265

 ( 732 )  The Gillette Company LLC, Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  154.277

 ( 732 )  Cadbury UK Limited, Birmingham (GB)

 ( 111 )  154.320

 ( 732 )  WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  154.329

 ( 732 )  Prometric Inc. Delaware Corporation, Baltimore, Maryland (US)

 ( 111 )  154.369

 ( 732 )  Carrier Corporation, Farmington, Connecticut (US)

 ( 111 )  154.370

 ( 732 )  Carrier Corporation, Farmington, Connecticut (US)

 ( 111 )  154.371

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)

 ( 111 )  154.499

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  154.751

 ( 732 )  CAROLINA HERRERA Ltd., New York, New York (US)

 ( 111 )  154.791

 ( 732 )  Shiseido Company, Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  154.792

 ( 732 )  Shiseido Company, Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  154.808

 ( 732 )  Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  154.880

 ( 732 )  NV Masterfoods SA, St. Stevens Woluwe (BE)

 ( 111 )  154.992

 ( 732 )  Weider Global Nutrition, LLC., Gilbert (US)

 ( 111 )  154.993
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 ( 732 )  Weider Global Nutrition, LLC., Gilbert (US)

 ( 111 )  155.242

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  155.503

 ( 732 )  BIOTHERM, Monaco (MC)

 ( 111 )  155.664

 ( 732 )  Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Stockholm (SE)

 ( 111 )  155.947

 ( 732 )  Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois (US)

 ( 111 )  156.000

 ( 732 ) Kay Chemical Company (North Carolina állam törvényei szerint bejegyzett cég), Greensboro, North Carolina

 (US)

 ( 111 )  156.016

 ( 732 )  Kraft Foods Group Brands LLC, Northfield, Illinois (US)

 ( 111 )  156.154

 ( 732 )  GENETICS INSTITUTE, LLC (Delaware államban bejegyzett cég), Cambridge, Massachusetts (US)

 ( 111 )  162.473

 ( 732 )  Magna International Inc., Aurora, Ontario (CA)

 ( 111 )  168.774

 ( 732 )  Murata Manufacturing Co., Ltd., Kyoto (JP)

 ( 111 )  170.754

 ( 732 )  "SZILASSY" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Solymár (HU)

 ( 111 )  175.687

 ( 732 )  DIRECTED, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), City of Vista, State of California (US)

 ( 111 )  189.990

 ( 732 )  COAST FASHIONS LIMITED, Witney, Oxfordshire (GB)

 ( 111 )  190.273

 ( 732 )  dr. Le Thuy Oanh, Budapest (HU)

 ( 111 )  190.625

 ( 732 )  Willa-Ker Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.767

 ( 732 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.196

 ( 732 )  Oktatási Hivatal, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.265
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 ( 732 )  HOPI Hungária Logisztikai Kft., Gyál (HU)

 ( 111 )  191.499

 ( 732 )  IKO Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.500

 ( 732 )  IKO Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.503

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  191.514

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  191.633

 ( 732 )  TOP HOOK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Visegrád (HU)

 ( 111 )  191.640

 ( 732 )  Kis Csaba, Balmazújváros (HU)

 ( 111 )  191.671

 ( 732 )  Kis Csaba, Balmazújváros (HU)

 ( 111 )  191.746

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  191.759

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  191.762

 ( 732 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 111 )  191.763

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  191.821

 ( 732 )  WebMindLicenses Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.914

 ( 732 )  Kis Csaba, Balmazújváros (HU)

 ( 111 )  192.084

 ( 732 )  CSOKI SAVARIA Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  192.087

 ( 732 )  SANNIN MEDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.091

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  192.092

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
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 ( 111 )  192.163

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  192.207

 ( 732 )  Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.281

 ( 732 )  Carlotta S.R.L., Grassina, Bagno a Ripoli (FI) (IT)

 ( 111 )  192.441

 ( 732 )  EuroJet Medical Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.445

 ( 732 )  Győri Csaba László, Mátrafüred (HU)

 ( 111 )  192.446

 ( 732 )  Győri Csaba László, Mátrafüred (HU)

 ( 111 )  192.467

 ( 732 )  MEGGLE AG, Wasserburg (DE)

 ( 111 )  192.506

 ( 732 )  Kiss és Társai Kft., Pánd (HU)

 ( 111 )  192.507

 ( 732 )  Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  192.545

 ( 732 )  Petis László, Debrecen (HU)

 Bakos György, Budapest (HU)

 Joó Ede Levente, Bonyhád (HU)

 ( 111 )  192.565

 ( 732 )  PIK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.580

 ( 732 )  Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.595

 ( 732 )  Multi-Cikória Kft., Jánossomorja (HU)

 ( 111 )  192.613

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  192.615

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  192.645

 ( 732 )  MediaSmart Hungary Oktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.718
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 ( 732 )  Carlotta S.R.L., Grassina, Bagno a Ripoli (FI) (IT)

 ( 111 )  192.839

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.877

 ( 732 )  Árklub Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.951

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  192.960

 ( 732 )  Sarp Industries, Limay (FR)

 ( 111 )  192.962

 ( 732 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  193.036

 ( 732 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.038

 ( 732 )  Tungsram-Schréder Világítási Berendezések Zrt., Pilisszentiván (HU)

 ( 111 )  193.084

 ( 732 )  KNIPL Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.096

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.118

 ( 732 )  Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd., Hefei City, Anhui Province (CN)

 ( 111 )  193.163

 ( 732 )  Khronosz Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.167

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  193.168

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  193.186

 ( 732 )  Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  193.258

 ( 732 )  Shanghai Silk Group Co., Ltd., Shanghai (CN)

 ( 111 )  193.284

 ( 732 )  Bau-Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 111 )  193.287

 ( 732 )  Bau-Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)
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 ( 111 )  193.323

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  193.331

 ( 732 )  OTP Ingatlan Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.351

 ( 732 )  Kucsa-Ker Kft., Veresegyház (HU)

 ( 111 )  193.362

 ( 732 )  Kucsa-Ker Kft., Veresegyház (HU)

 ( 111 )  193.384

 ( 732 )  3M Company (Deleware államban bejegyzett cég), St. Paul, Minnesota (US)

 ( 111 )  193.403

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  193.442

 ( 732 )  HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED, London (GB)

 ( 111 )  193.459

 ( 732 )  HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED, London (GB)

 ( 111 )  193.463

 ( 732 )  Rui Long Euro Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.509

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

 ( 111 )  193.510

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

 ( 111 )  193.520

 ( 732 )  Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  193.569

 ( 732 )  PPG Coatings Nederland B.V., Ad Uithoorn (NL)

 ( 111 )  193.570

 ( 732 )  Sarp Industries, Limay (FR)

 ( 111 )  193.632

 ( 732 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 111 )  193.642

 ( 732 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 111 )  193.643

 ( 732 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)
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 ( 111 )  193.648

 ( 732 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 111 )  193.651

 ( 732 )  KAPACITÁS Osztrák-Magyar Elektronikai Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1/2, Budapest (HU)

 Wormsign-Computer Kft. 1/2, Szigethalom (HU)

 ( 111 )  193.699

 ( 732 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 111 )  193.712

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  193.775

 ( 732 )  Szinga-Sport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.787

 ( 732 )  Noszticzius Vilmos, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.824

 ( 732 )  Gábor Sándor, Dombóvár (HU)

 ( 111 )  193.825

 ( 732 )  BikeFun Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.871

 ( 732 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 111 )  193.884

 ( 732 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 111 )  193.890

 ( 732 )  Noszticzius Vilmos, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.930

 ( 732 )  Jacobs Global Kft., Csővár (HU)

 ( 111 )  193.969

 ( 732 )  Lakó Csaba, Győr (HU)

 ( 111 )  194.106

 ( 732 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 111 )  194.142

 ( 732 )  Mészáros Pál, Szekszárd (HU)

 ( 111 )  194.143

 ( 732 )  Nutritional Research and Development Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.152

 ( 732 )  Avery Dennison Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Glendale, California (US)
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 ( 111 )  194.208

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

 ( 111 )  194.279

 ( 732 )  BYD Company Limited, Longgang, Shenzhen (CN)

 ( 111 )  194.299

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

 ( 111 )  194.332

 ( 732 )  Bokor Viktor, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.406

 ( 732 )  J F Company, Seoul (KR)

 ( 111 )  194.485

 ( 732 )  MITAC INTERNATIONAL CORPORATION, Hsinchu, Taiwan (CN)

 ( 111 )  194.577

 ( 732 )  Csángó Tamás, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.806

 ( 732 )  Hou Xiu Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.843

 ( 732 )  Burling Limited, Tortola (VG)

 ( 111 )  195.095

 ( 732 )  Fidelio Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.189

 ( 732 )  BIOFARMA, SURESNES CEDEX (FR)

 ( 111 )  195.461

 ( 732 )  Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  195.758

 ( 732 )  HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED, London (GB)

 ( 111 )  198.528

 ( 732 )  MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.347

 ( 732 )  Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  200.264

 ( 732 ) AgroterM Növényvédőszereket és Szervetlen Vegyianyagokat Gyártó Korlátolt Felelőségű Társaság,

 Peremarton-Gyártelep (HU)

 ( 111 )  205.693

 ( 732 )  INTERBASIC HOLDING S.r.l., 63811 SANT' ELPIDIO A MARE (FERMO) (IT)
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 ( 111 )  209.828

 ( 732 )  Fater S.p.A., Pescara (IT)

A rovat 206 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  119.427

 ( 732 )  Alimak Hek Group AB, S-111 51 Stockholm (SE)

 ( 111 )  126.873

 ( 732 )  REPSOL, S.A., Madrid (ES)

 ( 111 )  140.129

 ( 732 )  AGROCULTUR BIO s.r.o., Nitra (SK)

 ( 111 )  140.252

 ( 732 )  ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Landskrona (SE)

 ( 111 )  150.936

 ( 732 )  Zodiac Pool Systems, Inc., Vista, California (US)

 ( 111 )  151.367

 ( 732 )  Papyrus AB, Mölndal (SE)

 ( 111 )  153.410

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  156.460

 ( 732 )  DRIZE Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.045

 ( 732 )  DRIZE Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.389

 ( 732 )  Unity Glory International Limited (a Hong Kong limited company), Wanchal, Hong Kong (US)

 ( 111 )  167.071

 ( 732 )  Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  167.172

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 111 )  167.988

 ( 732 )  Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Ringaskiddy, Co. Cork (IE)

 ( 111 )  169.105

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  170.351
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 ( 732 )  SáGa Foods Rt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  170.601

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  170.602

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  170.603

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  176.033

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  177.878

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  178.617

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

 ( 111 )  178.813

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  179.273

 ( 732 )  HERBAVITA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.940

 ( 732 )  Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  183.993

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  184.270

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  186.524

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

 ( 111 )  189.043

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  189.044

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  190.171
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 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.208

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  191.573

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  191.576

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  191.762

 ( 732 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 111 )  192.645

 ( 732 )  MediaSmart Hungary Oktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.682

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  192.951

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  193.167

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  193.168

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  193.323

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  193.403

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  193.538

 ( 732 )  DRIZE Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.693

 ( 732 )  DRIZE Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.712

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  194.208

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

 ( 111 )  195.470

 ( 732 )  Dubr Hardware Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.776

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)
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 ( 111 )  199.734

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  203.141

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  203.142

 ( 732 )  HERBAVITA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.226

 ( 732 )  HERBAVITA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.533

 ( 732 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 111 )  204.816

 ( 732 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 111 )  206.229

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  207.839

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  207.887

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  208.213

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  208.380

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  208.608

 ( 732 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 111 )  209.414

 ( 732 )  Braxmair Béla 1/2, Baja (HU)

 Götze Eszter Erzsébet 1/4, Szentendre (HU)

 Molnár Ágnes Judit 1/4, Szentendre (HU)

 ( 111 )  209.415

 ( 732 )  Braxmair Béla 1/2, Baja (HU)

 Götze Eszter Erzsébet 1/4, Szentendre (HU)

 Molnár Ágnes Judit 1/4, Szentendre (HU)

 ( 111 )  211.082

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
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 ( 111 )  212.576

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  213.099

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  213.758

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  213.759

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  213.805

 ( 732 )  Vitaking Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.892

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  214.311

 ( 732 )  Stragen Pharma SA, Plan-Les-Ouates (CH)

 ( 111 )  216.343

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  217.356

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  217.792

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  217.917

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  217.941

 ( 732 )  Konsanszky Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  217.942

 ( 732 )  Konsanszky Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.271

 ( 732 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 111 )  219.350

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  219.504

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  219.834

 ( 732 )  Prizmax Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyírtura (HU)
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 ( 111 )  220.301

 ( 732 )  Síkfürdő Kft., Komló-Sikonda (HU)

 ( 111 )  220.863

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  220.955

 ( 732 )  West-Orient Company Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.015

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  221.455

 ( 732 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

 ( 111 )  221.456

 ( 732 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

A rovat 85 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  118.832

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  119.704

 ( 732 )  Fater S.p.A., Pescara (IT)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  121.326

 ( 732 ) Alberto-Culver International, Inc.(Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), Englewood Cliffs, New

 Jersey (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  121.918

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  123.073

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  123.074

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  124.259

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
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 ( 111 )  125.409

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  125.986

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  125.987

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  126.870

 ( 732 ) WORLD TRIATHLON CORPORATION (Florida állam törvényei szerint működő vállalat), TAMPA, FL 33607

 (US)

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

 Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  131.878

 ( 732 )  Mars Drinks UK Limited, , Slough, (GB)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  131.996

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  132.207

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  132.855

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  134.778

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  134.952

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  135.803

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  141.258

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
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 ( 111 )  141.316

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  141.702

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  141.708

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  141.787

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  142.028

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  142.107

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  142.993

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  144.008

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  144.313

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  144.712

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  146.130

 ( 732 )  SNCF Mobilités, SAINT DENIS (FR)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  146.960

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  147.114

 ( 732 )  INDIVIOR UK LIMITED, Slough (GB)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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 ( 111 )  147.359

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  147.739

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  147.894

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  150.300

 ( 732 )  Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)

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

 ( 111 )  150.370

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  151.094

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  151.218

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  151.314

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  151.398

 ( 732 )  PepsiCo Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  151.618

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  152.524

 ( 732 ) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam törvényei szeirnt működő vállalat), Toledo, OHIO

 (US)

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

 ( 111 )  152.561

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  152.696
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 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  153.819

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  153.984

 ( 732 )  Wyeth Holdings LLC, New York (US)

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

 ( 111 )  154.101

 ( 732 )  Saab Aktiebolag, Linköping (SE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  154.320

 ( 732 )  WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  154.331

 ( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, (also trading as Seven-Up International)(Írország törvényei

 szerint működő vállalat), Hamilton, Bermuda (BM)

 ( 740 )  Dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 111 )  156.320

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  156.441

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  156.776

 ( 732 ) Alberto-Culver International, Inc.(Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), Englewood Cliffs, New

 Jersey (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  159.308

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  159.315

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  160.661

 ( 732 )  MARS INCORPORATED, McLEAN, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  160.954

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
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 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  161.113

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  162.459

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  162.988

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  162.996

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  163.138

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  165.756

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  168.497

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  168.908

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  168.913

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  168.959

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  169.129

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  169.155

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  169.484
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 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  170.593

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  170.942

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  172.463

 ( 732 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Cserich - Dr. Gyovai Ügyvédi Iroda, Sopron

 ( 111 )  172.470

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  172.685

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  172.995

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  173.282

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  173.375

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  173.831

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  173.991

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  174.037

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  174.469

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
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 ( 111 )  176.033

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  176.499

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  177.054

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  177.878

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  178.212

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  178.790

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  179.489

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  181.026

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York állam (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  181.228

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York állam (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  182.522

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  182.541

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  182.605

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  182.763

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

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

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M1813



 ( 111 )  183.176

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  183.501

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  183.993

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  184.188

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  185.273

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  185.550

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  185.884

 ( 732 )  Mars, Incorporated , McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  190.195

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  190.644

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  192.666

 ( 732 )  Profil Training Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  192.960

 ( 732 )  Sarp Industries, Limay (FR)

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

 Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  193.384

 ( 732 )  3M Company (Deleware államban bejegyzett cég), St. Paul, Minnesota (US)

 ( 740 )  HEGYMEGI-BARAKONYI ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 111 )  193.442
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 ( 732 )  HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED, London (GB)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  193.459

 ( 732 )  HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED, London (GB)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  193.520

 ( 732 )  Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  193.569

 ( 732 )  PPG Coatings Nederland B.V., Ad Uithoorn (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  193.570

 ( 732 )  Sarp Industries, Limay (FR)

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

 Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  193.651

 ( 732 )  KAPACITÁS Osztrák-Magyar Elektronikai Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1/2, Budapest (HU)

 Wormsign-Computer Kft. 1/2, Szigethalom (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  194.208

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  194.279

 ( 732 )  BYD Company Limited, Longgang, Shenzhen (CN)

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

 ( 111 )  194.529

 ( 732 )  MARS Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  194.556

 ( 732 )  PharmaWorld 2000 GmbH, Wuppertal (DE)

 ( 740 )  Prokob és Szabó Ügyvédi Iroda, Érd

 ( 111 )  195.461

 ( 732 )  Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  195.758

 ( 732 )  HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED, London (GB)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  197.649

 ( 732 )  Atlas Copco Airpower N.V., Wilrijk (BE)
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 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  197.725

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  197.726

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  197.727

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  198.075

 ( 732 )  MARS INCORPORATED, 22101-3883 (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  198.266

 ( 732 )  Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  198.455

 ( 732 )  Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  198.458

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  198.464

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  198.863

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  199.067

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  199.747

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  200.012

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  200.013

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

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M1816



 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  200.439

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  200.440

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  200.441

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  201.350

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  201.351

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  201.414

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  201.492

 ( 732 )  JACOBS GLOBAL Szolgáltató és Kereskedelmi KFT, Csővár (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  201.537

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  201.887

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  203.546

 ( 732 )  TÉMADESIGN Kft., Felcsút (HU)

 ( 740 )  Somlyai Zoltán, Budapest

 ( 111 )  203.550

 ( 732 )  TÉMADESIGN Kft., Felcsút (HU)

 ( 740 )  Somlyai Zoltán, Budapest

 ( 111 )  203.551

 ( 732 )  TÉMADESIGN Kft., Felcsút (HU)

 ( 740 )  Somlyai Zoltán, Budapest
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 ( 111 )  205.953

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  206.462

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  207.064

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.592

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  207.615

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  208.826

 ( 732 )  Pepsico Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  209.828

 ( 732 )  Fater S.p.A., Pescara (IT)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  210.500

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  211.817

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  212.140

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  212.231

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  213.099

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  213.511

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
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 ( 111 )  213.856

 ( 732 )  Mama Kiddies Slovensko s.r.o., Malé Kosihy (SK)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  214.230

 ( 732 )  Mama Kiddies Slovensko s.r.o., Malé Kosihy (SK)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  218.007

 ( 732 )  Mama Kiddies Slovensko s.r.o., Malé Kosihy (SK)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  219.361

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  219.503

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  219.504

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 111 )  220.000

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  220.217

 ( 732 )  Jacobs Global Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  220.409

 ( 732 )  Vadkerti Róbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dencső Dávid ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  220.979

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

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

A rovat 168 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  118.832

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  119.704

 ( 732 )  Fater S.p.A., Pescara (IT)
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 ( 111 )  121.918

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  123.073

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  123.074

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  124.259

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  125.409

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  125.986

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  125.987

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  126.870

 ( 732 ) WORLD TRIATHLON CORPORATION (Florida állam törvényei szerint működő vállalat), TAMPA, FL 33607

 (US)

 ( 111 )  131.878

 ( 732 )  Mars Drinks UK Limited, , Slough, (GB)

 ( 111 )  131.996

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  132.207

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  132.855

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  134.778

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  134.952

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  135.803

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  141.258

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  141.316

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
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 ( 111 )  141.702

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  141.708

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  141.787

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  142.028

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  142.107

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  142.993

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  144.008

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  144.313

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  144.712

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  146.130

 ( 732 )  SNCF Mobilités, SAINT DENIS (FR)

 ( 111 )  146.960

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  147.359

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  147.739

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  147.894

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  150.370

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  151.218

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  151.314

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
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 ( 111 )  151.398

 ( 732 )  PepsiCo Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  151.618

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  152.524

 ( 732 ) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam törvényei szeirnt működő vállalat), Toledo, OHIO

 (US)

 ( 111 )  152.561

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  152.696

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  153.819

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  154.101

 ( 732 )  Saab Aktiebolag, Linköping (SE)

 ( 111 )  154.320

 ( 732 )  WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  154.331

 ( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, (also trading as Seven-Up International)(Írország törvényei

 szerint működő vállalat), Hamilton, Bermuda (BM)

 ( 111 )  156.776

 ( 732 ) Alberto-Culver International, Inc.(Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), Englewood Cliffs, New

 Jersey (US)

 ( 111 )  159.308

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  159.315

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  160.661

 ( 732 )  MARS INCORPORATED, McLEAN, Virginia (US)

 ( 111 )  160.954

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  161.113

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  162.459

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

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

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M1822



 ( 111 )  163.138

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  168.497

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  168.908

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  168.913

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  169.129

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  169.155

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  169.484

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  170.593

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  170.942

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  172.470

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  172.685

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  172.995

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  173.282

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  173.375

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  173.831

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  173.991

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  174.037

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  174.469
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 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  176.499

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  177.054

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  178.212

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  178.790

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  179.489

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  181.026

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York állam (US)

 ( 111 )  181.228

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York állam (US)

 ( 111 )  182.522

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  182.541

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  182.605

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  182.763

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  183.176

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  183.501

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  184.188

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  185.550

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  185.884

 ( 732 )  Mars, Incorporated , McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  189.093

 ( 732 )  SALGGLAS Üvegipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Salgótarján (HU)
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 ( 111 )  190.644

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  190.775

 ( 732 )  Magyar Távirati Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.196

 ( 732 )  Oktatási Hivatal, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.240

 ( 732 )  Moha Show Bt., Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  192.441

 ( 732 )  EuroJet Medical Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.960

 ( 732 )  Sarp Industries, Limay (FR)

 ( 111 )  193.384

 ( 732 )  3M Company (Deleware államban bejegyzett cég), St. Paul, Minnesota (US)

 ( 111 )  193.520

 ( 732 )  Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  193.569

 ( 732 )  PPG Coatings Nederland B.V., Ad Uithoorn (NL)

 ( 111 )  193.570

 ( 732 )  Sarp Industries, Limay (FR)

 ( 111 )  193.587

 ( 732 )  Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.989

 ( 732 )  Huníz Hús-Depó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.279

 ( 732 )  BYD Company Limited, Longgang, Shenzhen (CN)

 ( 111 )  194.529

 ( 732 )  MARS Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  194.744

 ( 732 )  Szabó József 95%, Mosonmagyaróvár (HU)

 Passione Restaurant Kft. 5%, Tarcal (HU)

 ( 111 )  195.461

 ( 732 )  Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  197.725

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
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 ( 111 )  197.726

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  197.727

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  198.075

 ( 732 )  MARS INCORPORATED, 22101-3883 (US)

 ( 111 )  198.266

 ( 732 )  Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  198.455

 ( 732 )  Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  198.458

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  198.464

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  199.378

 ( 732 )  Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.439

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  200.440

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  200.441

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  201.492

 ( 732 )  JACOBS GLOBAL Szolgáltató és Kereskedelmi KFT, Csővár (HU)

 ( 111 )  205.953

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  206.301

 ( 732 )  PEPCO Marketing Sp. z.o.o., Poznan (PL)

 ( 111 )  208.826

 ( 732 )  Pepsico Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  209.828

 ( 732 )  Fater S.p.A., Pescara (IT)

 ( 111 )  210.500

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., New York (US)
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 ( 111 )  213.511

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  220.000

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  220.217

 ( 732 )  Jacobs Global Kft., Csővár (HU)

 ( 111 )  220.979

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

A rovat 125 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  113.997

 ( 732 )  Mitsubishi Chemical Corporation, Chiyoda-ku, Tokyo (JP)

 ( 111 )  120.128

 ( 732 )  Mikasa Corporation, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken (JP)

 ( 111 )  121.326

 ( 732 ) Alberto-Culver International, Inc.(Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), Englewood Cliffs, New

 Jersey (US)

 ( 111 )  126.341

 ( 732 )  MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  126.870

 ( 732 ) WORLD TRIATHLON CORPORATION (Florida állam törvényei szerint működő vállalat), TAMPA, FL 33607

 (US)

 ( 111 )  147.727

 ( 732 )  AVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budaörs (HU)

 ( 111 )  151.022

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

 ( 111 )  153.984

 ( 732 )  Wyeth Holdings LLC, New York (US)

 ( 111 )  154.320

 ( 732 )  WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  154.808

 ( 732 )  Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  154.992

 ( 732 )  Weider Global Nutrition, LLC., Gilbert (US)
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 ( 111 )  154.993

 ( 732 )  Weider Global Nutrition, LLC., Gilbert (US)

 ( 111 )  155.664

 ( 732 )  Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Stockholm (SE)

 ( 111 )  156.776

 ( 732 ) Alberto-Culver International, Inc.(Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), Englewood Cliffs, New

 Jersey (US)

 ( 111 )  162.389

 ( 732 )  Unity Glory International Limited (a Hong Kong limited company), Wanchal, Hong Kong (US)

 ( 111 )  172.463

 ( 732 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.273

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 111 )  191.503

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  191.514

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  191.746

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  191.759

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  191.762

 ( 732 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 111 )  191.763

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  192.091

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  192.092

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  192.163

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  192.507

 ( 732 )  Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  192.613

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
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 ( 111 )  192.666

 ( 732 )  Profil Training Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.323

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  193.331

 ( 732 )  OTP Ingatlan Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.520

 ( 732 )  Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  193.569

 ( 732 )  PPG Coatings Nederland B.V., Ad Uithoorn (NL)

 ( 111 )  193.712

 ( 732 )  International Hospitality Concepts Limited, Wan Chai (HK)

 ( 111 )  193.753

 ( 732 )  Gemsys Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.838

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  194.152

 ( 732 )  Avery Dennison Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Glendale, California (US)

 ( 111 )  194.577

 ( 732 )  Csángó Tamás, Budapest (HU)

 ( 111 )  195.095

 ( 732 )  Fidelio Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.461

 ( 732 )  Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  197.029

 ( 732 )  FIXED STAR KFT., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.528

 ( 732 )  MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.863

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 111 )  198.892

 ( 732 )  Millenáris Tudományos Kultúrális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.067

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 111 )  199.347
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 ( 732 )  Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  201.350

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 111 )  201.351

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 111 )  201.414

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 111 )  201.492

 ( 732 )  JACOBS GLOBAL Szolgáltató és Kereskedelmi KFT, Csővár (HU)

 ( 111 )  201.537

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 111 )  207.064

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 111 )  207.807

 ( 732 )  SICONTACT Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.217

 ( 732 )  Jacobs Global Kft., Csővár (HU)

 ( 111 )  220.979

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

 ( 111 )  221.473

 ( 732 )  UPL Corporation Limited, Port Louis (MU)

A rovat 56 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  153.410

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi És Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  169.105

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi És Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  170.601

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)
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 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi És Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  170.602

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi És Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  170.603

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi És Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  203.141

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi És Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  214.775

 ( 732 )  Coolinvest Ingatlan és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

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

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban

 ( 210 )  M 17 01503

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 17 00584

 ( 731 )  BUNGE GLOBAL INNOVATION LLC (company organized under the laws of Delaware), White Plains (US)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 16 02848

 ( 731 )  Huang Qike, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina ügyvéd, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 15 02394

 ( 731 )  Inter-Union Technohandel GmbH, Landau (DE)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin ügyvéd, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 15 02395

 ( 731 )  Inter-Union Technohandel GmbH, Landau (DE)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin ügyvéd, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 17 01128

 ( 731 )  Bacardi & Company Limited, Vaduz (LI)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 87 01882

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 87 01883

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 87 01884

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 87 01885
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 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 87 01886

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 87 01887

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 87 01881

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 91 04641

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 95 01585

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 95 01584

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 04 03001

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 07 02738

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 07 02741

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 07 02737

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 07 02739

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 07 02740

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest
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A rovat 16 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  659.774

 ( 541 )  LY

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  812.722

 ( 541 )  ROADTEC

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.157.141

 ( 541 )  EURO 2020

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.157.474

  ( 546 )

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.251.322

  
( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.284.576

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.284.577

  
( 546 )

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.319.435

 ( 541 )  KROVOSPAS

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017
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 ( 111 )  1.334.456

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.342.201

 ( 541 )  TAURUS

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.214

  ( 546 )

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.248

 ( 541 )  Teksan, everlasting company

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.250

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.281

 ( 541 )  #ownie

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.285

 ( 541 )  LIVSANE

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.320

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017
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 ( 111 )  1.342.363

 ( 541 )  DUCATUS

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.417

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.451

  
( 546 )

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.461

  ( 546 )

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.609

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.685

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.691

 ( 541 )  EUXEA

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.836

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.04.
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 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.838

 ( 541 )  KISKA

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.342.850

  
( 546 )

 ( 580 )  2017.05.04.

 ( 450 )  GAZ 16/2017

 ( 111 )  1.343.170

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.177

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.194

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.214

  
( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.257

 ( 541 )  REBLOZYL

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.316

  ( 546 )
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 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.347

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.371

 ( 541 )  SPEXAN

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.384

 ( 541 )  MAGIC EYE LIFT

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.443

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.453

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.542

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.618

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017
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 ( 111 )  1.343.634

  ( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.638

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.653

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.666

 ( 541 )  ADRIS

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.735

  ( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.754

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.776
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( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.848

 ( 541 )  KARMA

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.989

  ( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.990

  ( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.343.997

 ( 541 )  wicue

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.344.045

  ( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.344.056

 ( 541 )  RYBLOZEL

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.344.103

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017
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 ( 111 )  1.344.135

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.344.161

  
( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.344.162

 ( 541 )  PATRIOT

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.344.166

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.344.255

 ( 541 )  HILTON HONORS

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.344.274

  
( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.344.295

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.344.298

  ( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017
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 ( 111 )  1.344.403

 ( 541 )  digitmojo

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.344.408

  ( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.344.427

 ( 541 )  Wrapmaster

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.344.514

  ( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

 ( 111 )  1.344.541

  

( 546 )

 ( 580 )  2017.05.11.

 ( 450 )  GAZ 17/2017

A rovat 66 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  289.780

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  792.205

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  851.769

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  949.544

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  966.454

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  990.523

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.076.555

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.085.853

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.101.735

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.172.898

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.218.412

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.218.413

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.225.153

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.226.691

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.227.145

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.228.736

 ( 151 )  2017.07.19.
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 ( 111 )  1.253.188

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.287.195

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.305.432

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.319.678

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.319.679

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.321.966

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.321.989

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.035

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.117

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.172

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.187

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.217

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.296

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.318

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.353

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.511

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.516

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.586

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

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

W194



 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.610

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.626

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.643

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.691

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.703

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.717

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.759

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.798

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.932

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.322.960

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.323.024

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.323.053

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.323.055

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.323.065

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.323.084

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.323.137

 ( 151 )  2017.07.11.

 ( 111 )  1.323.165

 ( 151 )  2017.07.11.
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 ( 111 )  1.323.242

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.323.377

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.323.383

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.323.537

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.323.651

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.323.652

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.323.663

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.323.783

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.323.820

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.323.850

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.323.896

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.323.969

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.323.990

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.324.002

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.324.015

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.324.081

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.324.122

 ( 151 )  2017.07.12.
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 ( 111 )  1.324.196

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 111 )  1.324.314

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.346

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.349

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.372

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.393

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.459

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.511

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.512

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.515

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.517

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.519

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.520

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.521

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.522

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.524

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.525

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.526
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 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.527

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.540

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.545

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.596

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.720

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.746

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.762

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.324.814

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.325.023

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.325.039

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.325.059

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.325.070

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.325.109

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.325.179

 ( 151 )  2017.07.19.

 ( 111 )  1.325.281

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.345

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.362

 ( 151 )  2017.07.31.
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 ( 111 )  1.325.390

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.448

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.458

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.469

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.493

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.505

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.533

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.534

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.535

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.537

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.540

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.542

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.622

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.717

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.737

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.812

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.813

 ( 151 )  2017.07.31.
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 ( 111 )  1.325.819

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.827

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.852

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.918

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.927

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.940

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.325.950

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.057

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.166

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.196

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.220

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.225

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.264

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.279

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.281

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.284

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.285

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.294
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 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.411

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.418

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.459

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.460

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.504

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.513

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.654

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.655

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.664

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.733

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.755

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.765

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.806

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.811

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.865

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.892

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.902

 ( 151 )  2017.07.31.
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 ( 111 )  1.326.935

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.956

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.326.988

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.327.008

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.327.033

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.327.064

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.327.168

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.327.203

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.327.213

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.327.221

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.327.245

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.327.326

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.327.366

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.327.384

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.327.411

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.327.431

 ( 151 )  2017.07.31.

 ( 111 )  1.327.459

 ( 151 )  2017.07.31.
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 ( 111 )  1.327.508

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.327.509

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.327.515

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.327.571

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.327.572

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.327.592

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.327.750

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.327.774

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.327.867

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.327.868

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.327.916

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.328.024

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.328.044

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.328.083

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.328.084

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.328.158

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.328.251

 ( 151 )  2017.08.07.

 ( 111 )  1.328.448
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 ( 151 )  2017.08.07.

A rovat 190 darab közlést tartalmaz. 
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