
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 03177

 ( 220 ) 2016.10.05.

 ( 731 )  Média Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Litter Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) Internet Hungary

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, honlap forgalom optimalizálása, írott

kommunikáció és adatok regisztrálása, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások,

közönségszolgálati szolgáltatások, marketing szolgáltatások, on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése, reklámszövegek írása, reklámterjesztés, segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében,

statisztikák összeállítása, üzleti értékelések, üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai, üzleti információk, üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül, üzleti konzultációs szolgáltatások, üzleti tájékoztatás,

információnyújtás üzleti vizsgálatok, kutatások, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezéssel

 kapcsolatos konzultáció, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Coaching [tréning], elektronikus kiadványszerkesztés, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, gyakorlati képzés [szemléltetés], konferenciák szervezése és lebonyolítása, oktatási információs

szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése.

 43    Foglalás panziókban, szállásfoglalás, szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás, székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése, terembérlés találkozókhoz[tárgyalótermek], vendéglátás.

 ( 210 ) M 16 03178

 ( 220 ) 2016.10.05.

 ( 731 )  Média Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Litter Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) Digital Hungary

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, honlap forgalom optimalizálása, írott

kommunikáció és adatok regisztrálása, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások,

közönségszolgálati szolgáltatások, marketing szolgáltatások, on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése, reklámszövegek írása, reklámterjesztés, segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében,

statisztikák összeállítása, üzleti értékelések, üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai, üzleti információk, üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül, üzleti konzultációs szolgáltatások, üzleti tájékoztatás,

információnyújtás üzleti vizsgálatok, kutatások, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezéssel

 kapcsolatos konzultáció, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Coaching [tréning], elektronikus kiadványszerkesztés, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, gyakorlati képzés [szemléltetés], konferenciák szervezése és lebonyolítása, oktatási információs

szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése.

 43    Foglalás panziókban, szállásfoglalás, szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás, székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése, terembérlés találkozókhoz[tárgyalótermek], vendéglátás.

 ( 210 ) M 16 03485
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 ( 220 ) 2016.11.07.

 ( 731 )  H&H Vagyonkezelő Kft., Balatonlelle (HU)

 ( 740 )  Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Meathouse

 ( 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.

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

 ( 210 ) M 17 00121

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Hűtőépítő Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hűtőépítő

 ( 511 ) 6    Fém ajtókeretek hűtőkamrákhoz; ajtók és ablakok fémből; ajtók építményekhez fémből; ajtókeretek fémből;

 ajtókeretek; ajtótokok fémből.

 11    Hűtőkamrák, hűtőraktárak; hűtőhelyiségek; hűtőkamrák; légkondicionáló panelek hűtőhelyiségekhez,

hűtőkamrákhoz; élelmiszer fagyasztó berendezések; fagyasztó tároló egységek; fagyasztóberendezések;

 fagyasztók; fagyasztókamrák; fagyasztókészülékek; hűtő-fagyasztók; tisztaterek.

 37    Hűtőtéri ablakok és ajtók beszerelése; hűtőterek építése; hűtőkamrák és hűtőházak építése;

hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; ipari és kereskedelmi hűtőberendezések és gépek üzembe

 helyezése, karbantartása és javítása.

 39    Fagyasztó tároló lehetőségek biztosítása; fagyasztógépek bérbeadása; fagyasztógépek- és berendezések

kölcsönzése; fagyasztógépek kölcsönzése kereskedelmi használatra; fagyasztók bérbeadása háztartási célokra;

fagyasztóládák, hűtőgépek kölcsönzése; mélyhűtők kölcsönzése fagyasztott élelmiszerekhez; fagyasztott ételek

 tárolása.

  40    Élelmiszerek fagyasztása.

 ( 210 ) M 17 00346

 ( 220 ) 2017.02.01.

 ( 731 )  Devron Impex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Orbán László Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Babaszafari Bababolt

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Oktatás, üzletviteli tanácsadás, babákkal és gyermekekkel kapcsolatos áruk bemutatása; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos áruminták terjesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos hirdetési helyek

kölcsönzése a babaszafari.hu internetes bolt felületen; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos hirdetési oldal

készítése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos információ és tanácsadás fogyasztóknak; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos információk számítógépes adatbázisba való rendezése, szerkesztése; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése vagy ilyen célú vásárok

szervezése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos on-line hirdetőitevékenység számítógépes hálózaton; babákkal

és gyermekekkel kapcsolatos reklámanyagok terjesztése (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták);

babákkal és gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások reklámozása; reklámszövegek publikálása és

reklámszövegek szerkesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos szabadtéri hirdetés; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások televíziós reklámozása; babákkal és gyermekekkel

 kapcsolatos vásárlási megrendelések ügyintézése.

 38    Babákkal és gyermekekkel kapcsolatos elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; babákkal és gyermekekkel

kapcsolatos termékekre, szolgáltatásokra, megrendelésekre vonatkozó elektronikus levelezés; e-mail küldés;
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babákkal és gyermekekkel kapcsolatos üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; babákkal és

 gyermekekkel kapcsolatos üzenetek küldése.

 42    Babákkal és gyermekekkel kapcsolatos adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból

elektronikus médiumba; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások bemutatására,

forgalmazására alkalmas számítógépes szoftver fenntartása; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos információk

közlésére, termékek és szolgáltatások forgalmazására alkalmas web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 210 ) M 17 00347

 ( 220 ) 2017.02.01.

 ( 731 )  Devron Impex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Orbán László Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Babaszafari

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Oktatás, üzletviteli tanácsadás, babákkal és gyermekekkel kapcsolatos áruk bemutatása; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos áruminták terjesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos hirdetési helyek

kölcsönzése a babaszafari.hu internetes bolt felületen; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos hirdetési oldal

készítése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos információ és tanácsadás fogyasztóknak; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos információk számítógépes adatbázisba való rendezése, szerkesztése; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése vagy ilyen célú vásárok

szervezése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos on-line hirdetőitevékenység számítógépes hálózaton; babákkal

és gyermekekkel kapcsolatos reklámanyagok terjesztése (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták);

babákkal és gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások reklámozása; reklámszövegek publikálása és

reklámszövegek szerkesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos szabadtéri hirdetés; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások televíziós reklámozása; babákkal és gyermekekkel

 kapcsolatos vásárlási megrendelések ügyintézése.

 38    Babákkal és gyermekekkel kapcsolatos elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; babákkal és gyermekekkel

kapcsolatos termékekre, szolgáltatásokra, megrendelésekre vonatkozó elektronikus levelezés; e-mail küldés;

babákkal és gyermekekkel kapcsolatos üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; babákkal és

 gyermekekkel kapcsolatos üzenetek küldése.

 42    Babákkal és gyermekekkel kapcsolatos adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból

elektronikus médiumba; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások bemutatására,

forgalmazására alkalmas számítógépes szoftver fenntartása; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos információk

közlésére, termékek és szolgáltatások forgalmazására alkalmas web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 210 ) M 17 00548

 ( 220 ) 2017.02.17.

 ( 731 )  NR Vállalkozás Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) povimedol

 ( 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).

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok, terápiás eszközök és segédeszközök
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mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök ás árucikkek csecsemők gondozásához;

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00622

 ( 220 ) 2017.02.23.

 ( 731 )  Klujber Imre, Budapest (HU)

 ( 541 ) Roxbury

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; zenés szórakoztatás, klubok szórakoztató programjai.

  43    Vendéglátási szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 00644

 ( 220 ) 2017.02.23.

 ( 731 )  BYD COMPANY LIMITED, SHENZHEN (CN)

 ( 300 )  21549518 2016.10.12. CH

 ( 740 )  Dr. Stugner Ágnes, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Elektromos járművek; vasúti járművek; mozdonyok; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató

 eszközök, járművek; motorkerékpárok; gépkocsik; siklók; légi járművek; hajók; civil drónok.

 ( 210 ) M 17 00655

 ( 220 ) 2017.02.27.

 ( 731 )  Ambrus Éva, Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

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

  39    Ételszállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 41    Egészséggel kapcsolatos könyvírás, kiadás; egészséggel kapcsolatos tréningek és konferenciák szervezése,

tartása; egészséggel kapcsolatos oktatás szervezése és tartása; egészséggel kapcsolatos tanfolyamok szervezése és

tartása; egészséggel kapcsolatos on-line elérhető elektronikus publikációk letölthető és nem letölthető formában;

 egészséggel kapcsolatos blogírás.

  42    Termékfejlesztés.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00757

 ( 220 ) 2017.03.06.

 ( 731 )  China Academy of Railway Sciences, Beijing, P.R. (CN)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 6    Megmunkálatlan vagy félkész fémek; megmunkálatlan vagy félig kovácsolt acél; nem nemesfém ötvözetek;

fémlemezek és fémtáblák; vasúti váltók; vasúti csatlakozópontok fémből; fémanyagok vasúti vágányokhoz;

védősínek fémből; vasúti sínek fémből; vasúti fordítókorongok; vasúti talpfák fémből; rakszelvény mérőrudak

(fémből); vasúti leszorítók (fémből); hidraulikus vasúti karbantartó gépek/gépszerelvények fémből; fém erősítő

anyagok betonhoz; fémkeretek épülethez; fémpántok kötözési célokra; fémáruk; fémtartályok raktározás, szállítás

céljára; tartályok fémből; fém jelölők járművekhez; nem világító és nem mechanikus jelző panelek fémből;

 művészeti tárgyak közönséges fémből.

9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; számítógép memória eszközök; számítógépes programok,

rögzített; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; időregisztráló készülékek; közlekedési jelzőlámpa

berendezések [jelzőeszközök]; autórádiók; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek];

globális navigációs (gps) készülékek; hálózati kommunikációs berendezések; járműsebesség ellenőrző

készülékek; automatikus kormányberendezések járművekhez; szimulátorok járművek kormányozásához és

vezérléséhez; optikai szálak [üvegszálak], optikai kábelek; huzalcsatlakozók [elektromos]; távirányító

készülékek; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektromos akkumulátorok járművekhez;

akkumulátor- és elemtöltők; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; integrált áramkörök; elektromos

relék; túlfeszültség korlátozók; rádiók; sorszámkiadó készülékek; áramátalakítók, transzformátorok;

áram-egyenirányítók; elektromos/elektronikus vezérlőpanelek; elektromos kapcsolók; áramköri megszakítók;

 inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; dugaszok/dugós csatlakozók, dugaljak és elektromos csatlakozók.

 12    Gumiabroncsok, abroncsgumik; forgóvázak vasúti kocsikhoz; sínpályás járművek; lökhárítók vasúti

kocsikhoz; elektromos járművek; lokomobilok; mozdonykerekek; mozdonykeréktengely tartók; kötélpályás

szállítóberendezések és készülékek; gumiabroncsok járműkerekekhez; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti

helyváltoztató eszközök, járművek; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; csúszásgátlók

járműabroncsokhoz; kerekek szárazföldi járművekhez; kerékagyak járművekhez; járműalvázak; futófelületek

járművekhez [szíjgörgők]; ellensúlyok járművek kerekeihez; fékek járművekhez; járműajtók; irányjelzők

járművekhez; fékpofák járművekhez; féktárcsák, tárcsafékek járművekhez; fékbetétek járművekhez; fékpofák

 járművekhez.

 16    Tányéralátétek papírból; papírtörülközők; papírlapok [írószerek]; nyomtatványok; névjegykártyák; könyvek;

nyomtatott kiadványok; újságok; folyóiratok; képek; fényképek [nyomtatott]; papír vagy műanyag zsákok

[borítékok, tasakok] csomagoláshoz; dobozok kartonból vagy papírból; műanyagfólia csomagoláshoz; irodai

 felszerelés, bútor kivételével; bélyegzők [pecsétek]; íróeszközök.

 37    Építési felügyelet, építészeti ellenőrzés; javítási információk; építési tanácsadás; útburkolat építés; járművek

kenése [zsírozás]; járműkarbantartás; járműtisztítás; járművek hibaelhárítási szolgáltatásai; gépszerelés,

 karbantartás és javítás; számítógépes hardver telepítése, karbantartása és javítása.

 39    Árufuvarozás; szállítás; szállítási információk; szállítási foglalás; forgalmi információk; szállítási logisztika;

a jármű vontatási szolgáltatásai; vasúti közlekedés; raktározás; konténerek kölcsönzése; elektronikusan tárolt

adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; utazási foglalások; futárposta szolgáltatás [postai küldemények vagy

 árucikkek szállítása és kézbesítése].

 41    Tanácsadási, instrukciós szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok, workshop-ok szervezése és lebonyolítása [képzés]; kiállítások

 szervezése kulturális vagy oktatási célokra.

 42    Műszaki projekt tanulmányok; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; minőség-ellenőrzés;

minőségvizsgálat; geológiai kutatás; gépjárművek közlekedési alkalmassági vizsgálata; építési tervek; építési

projektek fejlesztése; számítógépes szoftverek tervezése; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes

rendszerelemzés; számítógépes programok és adatok átalakítása [nem fizikai átalakítás]; számítógépes szoftver

tanácsadás; számítógépes rendszerek távfelügyelettel történő monitorozása; elektronikus adattárolás; informatikai

és programozási információk biztosítása web-kapcsolaton keresztül; felhő-alapú számítástechnikai szolgáltatások;

 kartográfiai szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 17 00902

 ( 220 ) 2017.03.20.

 ( 731 )  Musashi Seimitsu Kogyo Kabushiki Kaisha (Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.), Aichi-Ken (JP)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Motor alkatrészek szárazföldi járművekhez; kerékcsapágyak és golyóscsapágyak; golyóscsapágy-gyűrűk;

lendkerekek; mechanikus motor alkatrészek szárazföldi járművekhez; vezérműtengelyek járműmotorokhoz;

 kerekek gépekhez; alapjárati ékszíjtárcsa; állórészek gépek alkatrészeként.

 12    Autóalkatrészek; sebességváltók, sebességváltóművek, futómű-elemek, kerékcsapágy alkatrészek,

kerékagyak és elfüggesztökarok, fogaskerékalkatrészek szárazföldi járművekhez; differenciálművek szárazföldi

járművekhez; differenciálmű fogaskerekek szárazföldi járművekhez; kuplungok és azok alkatrészei szárazföldi

járművekhez; melegen sajtolt fémötvözetekből készült gépjármű alkatrészek, belső fogaskerekek, tengelyhajtó

kerekek, koronakerekek, szinkronszerkezet-ház, tengelykapcsolóházak, parkolómód zárkerekek, erőátviteli

tengelyek, fogaskerekek, lánckerékkoszorúk, kúpfogaskerekek, illesztőperemek, vezérműtengely-bütykök,

kerékagycsapágyak szárazföldi járművekben történő alkalmazásra; tengelyek alkatrészei szárazföldi

járművekhez; tengelycsonkok szárazföldi járművekhez; motorok szárazföldi járművekhez; fogasgyűrűk,

lánckerekek, lendkerekek, flexibilis lemezek, fogaskerekek szárazföldi járművekhez; tengelyek szárazföldi

járművek, fékek és fék alkatrészek szárazföldi járművekhez; forgattyúházak szárazföldi járműalkatrészekhez;

 szalagok kerékagyszíjak szárazföldi járművekhez.

 ( 210 ) M 17 00999

 ( 220 ) 2017.03.27.

 ( 731 )  D&B 2001 Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hamburger, baromfihús, sertéshús, marhahús, grillezett húsok, BBQ húsok.

  32    Sörök, kézműves sörök, craft beer, söralapú italok.

  41    Fesztiválok, gasztronómiai rendezvények, gasztronómiai bemutatók.

 43    Vendéglátóipar, vendéglátás, éttermi szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék,

 étkezdék, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 17 01001

 ( 220 ) 2017.03.27.

 ( 731 )  GEROLYMATOS International, S.A., Kryoneri Attikis (GR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TAMARINE

 ( 511 )  5    Gyógyszerek.

 ( 210 ) M 17 01004

 ( 220 ) 2017.03.27.

 ( 731 )  Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, Bábolna (HU)

 ( 740 )  dr. Faragó István, Bábolna
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( 546 )

 ( 511 )  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.

 ( 210 ) M 17 01005

 ( 220 ) 2017.03.28.

 ( 731 )  Falukrém Kft., Mindszentkála (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Ajvár, állati velő táplálkozási célra, almapüré, angolszalonna, articsóka (tartósított), burgonyapehely,

disznóhús, disznózsír, dzsemek, erjesztett tej, erjesztett tejes italok étkezési célra, étkezési kókuszolaj, étkezési

kukoricaolaj, étkezési olajok, étkezési szezámolaj, extra szűz olivaolaj, feldolgozott gyümölcsökből válogatás,

guacamole, gyömbérdzsem, gyümölcs alapú snackek, gyümölcs csipsz, gyümölcspép, hagymakarikák, halból

készített élelmiszer termékek, halikra elkészítve, halkonzerv, halfilé, humusz, húskivonatok, ízesített mogyorók,

diók, joghurt, kefir, kimichi, kocsonyák, kolbász, kompótok, lekvár, májpástétom, mandula, őrölt, mazsola,

mogyorók, elkészített, padlizsánkrém, paradicsompüré, sajtok, savanyú káposzta, savanyúságok, snack ételek

(gyümölcs alapú -), sonka, sózott hal, sózott hús, sültburgonya, chips, szardínia, szárított zöldségek,

szarvasgomba, tahini, tartósított, szezámolaj, tej, tejes italok, főként tejet tartalmazó, tejtermékek, tojások, tonhal,

vadhús, vaj, vajkrém, zöldségek, tartósított, zöldségkonzervek, zöldségvelőkrém, zöldséges mousse, zselatin,

 zsírok, étkezési.

 30    Aprósütemény, teasütemény, Baozi, bibimbap, bors, briós, burritók, búzacsíra emberi fogyasztásra,

bonbonok [cukorkák], chips [gabonakészítmény], chow-chow [zöldséges ízesítő], chutney [fűszeres ízesítő],

cukorkaáruk, csokoládé, csokoládéalapú italok, desszert mousse-ok [cukrászáru], élelmiszer-ízesítők (illóolajok

kivételével) ételízesítő [fűszer], fagylalt, feldolgozott magvak fűszerezéshez, jégkrém, fűszerek, ízesítők, fűszeres

készítmények ételekhez, fűszerkeverék, fűszernövények, gabonakészítmények, gabonaszeletek, gimbap,

gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru], gyümölcsös sütemények/torták, húslé, mártás, szaft, húsos piték,

húspástétomok, jiaozi, kapribogyók, kávé, kekszek, kenyér, kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek],

ketchup [szósz], kukoricadara, kukoricapehely, kukorica sült, kurkuma, kuszkusz [búzadara], lepények, lisztalapú

gombócok, lisztből készült tészták, magas protein tartalmú gabonaszeletek, majonéz, makaróni, marcipán, méz,

metélttészta alapú készételek, mustár, nyers tészta, onigiri [rizsgolyók], palacsinták, paprika, őrölt [ételízesítő],

paradicsomszósz, piskóták, pesto, piccalilli (zöldséges fűszeres szósz) pizza, pralinék, pudingok, quiche

[tésztában sült sós sodó], ravioli, snack ételek (gabona alapú -), só élelmiszerek tartósítására, sonkamáz, sörecet,

spagetti, sűrítőszerek főzéshez, sós kekszek, sütemények, szendvicsek, szezámmagok [fűszerek], tea, tea alapú

italok, tésztafélék, tésztaöntetek, taco, tápióka, tavaszi tekercs, tésztában sült pástétom, tésztaöntetek, tortilla, zab

 alapú ételek, zabdara, zsemlék, zsemlemorzsa.

  43    Bár szolgáltatások, éttermek, kávéházak, vendéglátóipar.
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 ( 210 ) M 17 01007

 ( 220 ) 2017.03.28.

 ( 731 )  TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 210 ) M 17 01008

 ( 220 ) 2017.03.28.

 ( 731 )  TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TONDACH FusionColor

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 210 ) M 17 01009

 ( 220 ) 2017.03.28.

 ( 731 )  TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TONDACH FusionProtect

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 210 ) M 17 01010

 ( 220 ) 2017.03.28.

 ( 731 )  TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 210 ) M 17 01011

 ( 220 ) 2017.03.28.

 ( 731 )  HIPPI Kft., Domaszék (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), birsalmasajt.
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  32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 17 01012

 ( 220 ) 2017.03.28.

 ( 731 )  DataEdge Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01014

 ( 220 ) 2017.03.27.

 ( 731 )  Óbudai Egyetem 50%, Budapest (HU)

 Dr. Kutor László 12.5%, Pilisborosjenő (HU)

 Horváth Dániel 12.5%, Dombóvár (HU)

 Major László 12.5%, Budapest (HU)

 Mezei Miklós 12.5%, Kótaj (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Vezérlőeszközök és szoftverek vakok és gyengénlátók tájékozódását és közlekedését segítő rendszerekben

 történő alkalmazásra.

 10    Vakok és gyengénlátók mozgását és tájékozódását segítő jeladók és jelérzékelők; vakvezető bothoz

 csatlakoztatható/beépíthető jelérzékelő jeladó eszközök; jelérzékelő/jeladó eszközzel felszerelt vakbotok.

 44    Vakok és gyengénlátók mozgását és tájékozódását segítő szolgáltatások; jelérzékelő/jeladó eszközzel

érzékelhető vezetővonalak, mozgáspályák kialakítása vakok és gyengénlátók tájékozódásának és biztonságos

 közlekedésének elősegítése céljából.

 ( 210 ) M 17 01054

 ( 220 ) 2017.03.31.

 ( 731 )  Jónás Edina Rozália, Taksony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Laptop tok; táblagép tok.

 18    Bőröndök; bevásárlótáskák; irattáskák, aktatáskák, kézitáskák; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen;

 sporttáskák, tornazsákok; táskák; hátizsákok; útitáskák.

  24    Textíliák és pótanyagaik.

 ( 210 ) M 17 01122

 ( 220 ) 2017.04.05.

 ( 731 )  MEDIWEL Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01130

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  RUTILUS Pharma Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tomas Czene, Hostice

 ( 541 ) RUTILUS

 ( 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).

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

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 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 01131

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  RUTILUS Pharma Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tomas Czene, Hostice

 ( 541 ) COLONIT

 ( 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).

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

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 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 01132
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 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  RUTILUS Pharma Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tomas Czene, Hostice

 ( 541 ) FLEMONIR

 ( 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).

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

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 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 01137

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  Central European Theme Parks Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 01153

 ( 220 ) 2017.04.07.

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

 ( 740 )  dr. Olajos Szilvia, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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 01229

 ( 220 ) 2017.04.18.

 ( 731 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 541 ) Kasszás Erzsi

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01264

 ( 220 ) 2017.04.19.

 ( 731 )  PentaCore Lab Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Más osztályba nem sorolt oktatóberndezések; orvosi, állatgyógyászati, egészségügyi oktatóberendezések;

 letölthető kiadványok, publikációk.

 10    Orvosi, sebészeti, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek; terápiás

 eszközök és segédeszközök.

 42    Tudományos szolgáltatások; más osztályba nem sorolt tervezői és kutatói tevékenység;

kutatólaboratóriumok; orvosi és gyógyszerészeti kutató szolgáltatások; tudományos kutatás, orvosi kutatás,

 klinikai kutatás, biológiai kutatás, egészségügyi kutatás.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása, egészségügyi

 ellátás.

 ( 210 ) M 17 01288

 ( 220 ) 2017.04.20.

 ( 731 )  Nagyhegyes Hús Kft. 100%, Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Fehér Sándor, Hajdúböszörmény

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok; állati velő táplálkozási célra;

angolszalonna; bacon chips; bárányhús, feldolgozva; bárányhúsból készült termékek; baromfi; baromfi, nem élő;

baromfihús-helyettesítők; belsőségek; birkahús szeletek; bolognai típusú szalámi; borjúhús; botifarra kolbász;

bratwurst kolbász; bulgogi [koreai szarvasmarhából készült étel]; bundás virsli; cézársaláta; chicharron; chili con

carne (chilis bab); chorizo kolbász; corn dogs [virslik kukoricabundában]; csirke, csirkehús; csirke mousse-ok;

csirkedarabkák (nugget); csirkefalatok; csirkegolyók; csirkekrokett; csirkemell filé; csirkesaláta; csomagolt

húsok; csülök; disznóhús; ecetes, pácolt, tartósított sertésláb csemege; ehető békák (nem élő); előételként

felszolgált saláták; előfőzött curry pörkölt; elsősorban csirkehúst tartalmazó fagyasztott előételek; elsősorban
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vadhúst tartalmazó előre csomagolt ételek; fagyasztott békacombok; fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek;

fagyasztva szárított hús; feldolgozott hústermékek; főként csirkét tartalmazó készételek; főként húsból álló

készételek; főként húst tartalmazó készételek; főként szalonnát tartalmazó készételek; főként vadhúst tartalmazó

készételek; főtt csirke; főtt hús üveges kiszerelésben; főtt húsételek; főtt húsok; főtthúskonzerv; friss baromfi;

friss húsok; füstölt húsok; füstölt kolbászok; fűszeres grillezett marhahús-szelet [bulgogi]; grillcsirke (yakitori

[japán pálcás grillcsirke]); haggis; hamburgerek, húspogácsák; hentesáruk; hot dog virslik; hús; hús, tartósított;

húsalapú snack-ételek; húsból készült étkezési krémek; húsgolyók belsőségekből [élelmiszerek]; húsgombócok;

húskonzervek; húskrémek; húsok; húspótlók; hússzeletek; hústermékek hamburgerek formájában; hústöltelékek

pitékhez; instant ragu; kalbi [grillezett húsétel]; készételek húsból; kocsonya, aszpik; kocsonyák; kolbász;

kolbászhús; kolbászok; kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; konyhakész hús; konyhakész marhahús; koreai

főtt étel csirkéből és fermentált csípős csilipasztából [dak-galbi]; koreai főtt étel csirkével és ginzenggel

[samgyetang]; koreai főtt étel sült marhahúsból és fermentált szójaszószból [sogalbi]; koreai ragu fermentált

zöldséggel, sertéshússal és tofuval [kimchi-jjigae]; libamáj; liofilizált hús; löncshúsok, húskonzervek; máj;

marhahús; marhahús pogácsa; marhahús ragu; marhahús szeletek; marhahúskonzervek; marhasültek; mélyhűtött

baromfi; mélyhűtött csirke; mortadella; nyers hamburgerpogácsa; nyers kolbász; pacal; pácolt húsok; pástétomok;

pastrami; pásztorpite; pehely vékonyságúra gyalult hús; pepperoni prosciutto [olasz sonka]; puffasztott

szalonnabőr, sertésbőr; pulyka; pulykahús; pulykahús termékek; pulykahúsból készült pogácsák; quenelles

[hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más húsból]; quenelles [húsgombócok]; raguk; raguk pörköltek;

sertéshúskonzerv; sertéshúskonzervek; sertéshúst és babot tartalmazó konzervek; sertéskaraj; sertésszelet; sis

kebab; sonka; sózott hús; sózott vagdalt marhahúsok; sült csirke; sült hús; sült kacsa; sült sertés hasalja szalonna

[samgyeopsal]; szafaládé; szalámi; szalonnabőr; szalonnabőrök; szárított csirke [emberi fogyasztásra]; szárított

hús; szárított marhahús; szarvashús; szendvicstöltelékként használt csirkehús darabok; szeletelt hús;

szójaszószban főtt hús [tsukudani]; tartósított baromfihús; teljesen vagy lényegében baromfiból készült

készételek; teljesen vagy lényegében vadhúsból készült készételek; teljesen vagy lényegében húsból készült

készételek; teriyaki csirke (japán étel); túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; vad, nem élő; vadhús;

 vadhús konzervek; vadhús (nem élő); vagdalthúsok; véreshurka; virslik; yakitori [japán pálcás grillcsirke].

 ( 210 ) M 17 01289

 ( 220 ) 2017.04.20.

 ( 731 )  Nagyhegyes Hús Kft. 100%, Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Fehér Sándor, Hajdúböszörmény

  

( 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.

 ( 210 ) M 17 01291

 ( 220 ) 2017.04.21.

 ( 731 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 541 ) Fini Mini & GO!

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak, más osztályba nem sorolt snack termékek,

 pástétomok.

  30    Szendvicsek; más osztályba nem sorolt snack termékek.
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 ( 210 ) M 17 01292

 ( 220 ) 2017.04.21.

 ( 731 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak, más osztályba nem sorolt snack termékek,

 pástétomok.

  30    Szendvicsek; más osztályba nem sorolt snack termékek.

 ( 210 ) M 17 01293

 ( 220 ) 2017.04.21.

 ( 731 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak, más osztályba nem sorolt snack termékek,

 pástétomok.

  30    Szendvicsek; más osztályba nem sorolt snack termékek.

 ( 210 ) M 17 01297

 ( 220 ) 2017.04.20.

 ( 731 )  Kalacsakra Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 01303

 ( 220 ) 2017.04.21.

 ( 731 )  Indotek Befektetési Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, üzletláncok, bevásárlóközpontok üzemeltetése, reklámozás.

 36    Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek (épületek ingatlankezelőinek szolgáltatásai,
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 azaz bérbeadási, értékvédelmi vagy finanszírozási szolgáltatása).

 ( 210 ) M 17 01304

 ( 220 ) 2017.04.21.

 ( 731 )  Indotek Befektetési Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, üzletláncok, bevásárlóközpontok üzemeltetése, reklámozás.

 36    Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek (épületek ingatlankezelőinek szolgáltatásai,

 azaz bérbeadási, értékvédelmi vagy finanszírozási szolgáltatása).

 ( 210 ) M 17 01305

 ( 220 ) 2017.04.21.

 ( 731 )  Shopping Mall Invest Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, üzletláncok, bevásárlóközpontok üzemeltetése, reklámozás.

 ( 210 ) M 17 01308

 ( 220 ) 2017.04.21.

 ( 731 )  Royal Hunting Vadászatszervező Kft., Somlóvásárhely (HU)

 ( 740 )  SCHMIDT 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).

 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).

 ( 210 ) M 17 01309

 ( 220 ) 2017.04.23.

 ( 731 )  Zubor Tamás Péter, Gencsapáti (HU)

 Herczeg László, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MilionTréning

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; írószerek és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és oktatási

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 16. szám, 2017.08.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1849



 anyagok.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 01311

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  Farkas Sándorné, Kecskemét (HU)

 Lovászné Gajdos Éva, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) FLAVOLA

 ( 511 )  3    Kozmetikum.

 5    Étrendkiegészítő.

  25    Ruházat.

 ( 210 ) M 17 01312

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  Kun Gábor Béla, Budapest (HU)

 ( 541 ) HABIBI

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01313

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  Kun Gábor Béla, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01314

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 16. szám, 2017.08.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1850



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

  30    Cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 01323

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GATEMEEN

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 17 01324

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  Relax Airlines Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Relax Airlines

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01381

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas 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).

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

 áru).

 ( 210 ) M 17 01383

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

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

 áru).

 ( 210 ) M 17 01388

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas 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).

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

 áru).

 ( 210 ) M 17 01389

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas 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).

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

 áru).

 ( 210 ) M 17 01390

 ( 220 ) 2017.04.27.

 ( 731 )  Kondás Péter, 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), animált rajzfilmek mozifilmek formájában; audio felvételek; audiovizuális felvételek;

elektronikus átvitellel letölthető betűtípusok; elektronikus könyvek; cd-rom-on rögzített multimédia szoftverek;
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filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; internetről elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk;

internetről letölthető digitális könyvek; játékokat tartalmazó műsoros dvd-k; játékokkal és szerencsejátékokkal

kapcsolatos letölthető elektronikus kiadványok; képzési kézikönyvek számítógépes programok formájában;

lemezek, melyek rájuk mentett képeket tartalmaznak; lemezre felvett könyvek; letölthető betűtípusok; letölthető

digitális fényképek; letölthető elektronikus könyvek; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában;

letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus újságok; letölthető filmek; letölthető

grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető képsorok; letölthető nyomtatható tervezőnaptárak és

határidőnaptárak; letölthető számítógépes grafikák; letölthető tanfolyami anyagok; mozifilmek; mp3 internetes

honlapokról letölthető digitális zene; műsoros cd-rom-ok; műsoros digitális hangszalagok; műsoros dvd-k;

műsoros, nem zenés hangszalagok; műsoros, nem zenés videoszalagok; rajzfilmek; rajzfilmeket tartalmazó

műsoros videokazetták; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális zene; szalagon rögzített

 könyvek; videofelvételek; videolemezek előre felvett animációs rajzfilmekkel; zenét tartalmazó dvd-k.

 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), képregények;

újságban megjelenő képregény képsorok [nyomtatott anyagok]; újságban megjelenő képregények [nyomtatott

 anyagok]; képregény-könyvek; képregényalbumok; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), videojátékok.

 ( 210 ) M 17 01392

 ( 220 ) 2017.04.27.

 ( 731 )  Credit Controll Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Belcsák Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti információk, üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül, üzleti értékelések, üzleti tájékoztatás,

információnyújtás, üzleti vizsgálatok, kutatások, marketing szolgáltatások, információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

 ( 210 ) M 17 01397

 ( 220 ) 2017.04.27.

 ( 731 )  Kiss Kolos 100%, Telekgerendás (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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01403

 ( 220 ) 2017.05.02.

 ( 731 ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), Aichi-ken

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

 ( 541 ) LC F

 ( 511 )   12    Gépjárművek és azok szerkezeti részei.

 ( 210 ) M 17 01436

 ( 220 ) 2017.05.04.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló- és fakonzerválószerek; bevonóanyagok festékekhez; fafestékek;

 festékhigítók; színezőanyagok; zománcok festékekhez.

 7    Festékszórók; festőgépek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám és marketing tevékenységek; termék bemutatók és kiállítások

 szervezése.

 ( 210 ) M 17 01437

 ( 220 ) 2017.05.04.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) ORROL

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló- és fakonzerválószerek; bevonóanyagok festékekhez; fafestékek;

 festékhigítók; színezőanyagok; zománcok festékekhez.

 7    Festékszórók; festőgépek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám és marketing tevékenységek; termék bemutatók és kiállítások

 szervezése.

 ( 210 ) M 17 01443

 ( 220 ) 2017.05.03.

 ( 731 )  Argannatura Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyszeres szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyszeres kozmetikumok, nem gyógyszeres

 hajszeszek.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 17 01445

 ( 220 ) 2017.05.03.

 ( 731 )  MORANE PROPERTIES Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapiller Imre, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

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

 ( 210 ) M 17 01448

 ( 220 ) 2017.05.03.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmény köhögésre, meghűlésre, allergia és influenza tüneteinek kezelésére.

 ( 210 ) M 17 01450

 ( 220 ) 2017.05.03.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AGODEPRIN

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 01486

 ( 220 ) 2017.05.08.

 ( 731 )  Szeles József 100%, Veszprém (HU)

 ( 541 ) UniFest

 ( 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 17 01499

 ( 220 ) 2017.05.08.

 ( 731 )  ELLYPSZILON Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    CD-ROM-ok, DVD-k, játékokat tartalmazó műsoros CD-k, DVD-k, számítógépes szoftverek (programok),

játék szoftver, internetről letölthető vagy letöltött számítógépes játékprogramok, elektronikus adathordozón

 elhelyezett számítógépes játékok.

 16    Csipeszes felírótáblák, csomagolópapír, ceruzák, tollak, dossziék, kártyák, katalógusok, képeslapok,

könyvecskék, brosúrák, könyvek, könyvjelzők, noteszek, füzetek, jegyzettömbök, naptárak, papírzacskók,

 tolltartók, szóróanyagok, plakátok.

 28    Játékok, kirakós játékok, táblajátékok, társasjátékok, játékkártyák, kártyajátékok, gyűjtögetős kártyák,

 gyűjtögetős játékkártyák.

 ( 210 ) M 17 01506

 ( 220 ) 2017.05.10.

 ( 731 )  Kőrösi Ödön, Gárdony (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; applikációs szoftverek;

 mobiltelefonos szoftveralkalmazások; kommunikációs és adatátviteli hálózatok; adathordozók.

 35    Online kereskedelmi ügyletek; webáruház; árubemutatás; online felületen áruk bemutatása, értékesítése;

online kis- és nagykereskedelmi forgalmazási szolgáltatások; online értékesítés; vásárlási megrendelések

ügyintézése; adatbázis összeállítási és rendezési szolgáltatások; interneten történő keresési szolgáltatások;

reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül;

 kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 38    Távközlési szolgáltatások; online fórumok és blogok biztosításaa felhasználók számára; távközlési

csatornák biztosítása távvásárláshoz, információáramláshoz; internetalapú telekommunikációs szolgáltatások;

 online hálózaton keresztül hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

 ( 210 ) M 17 01509

 ( 220 ) 2017.05.10.

 ( 731 )  Magyar Posta Életbiztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

 ( 541 ) Örökhagyó

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01513

 ( 220 ) 2017.05.09.

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

 ( 740 )  Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAKASZ

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 17 01514

 ( 220 ) 2017.05.09.

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

 ( 740 )  Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 17 01558

 ( 220 ) 2017.05.12.

 ( 731 )  Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) Forrás Hotel

 ( 511 )  39    Utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások;

utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; kirándulások szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások
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szervezése; üdülésszervezés; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;

utazási információ biztosítása; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online

 rendelkezésre bocsátása.

 41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching(tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,

lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori

szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,

sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szakmai átképzés, szabadidő tevékenységgel

kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szövegek

leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás], üdülőtáborok szolgáltatásai, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01559

 ( 220 ) 2017.05.12.

 ( 731 )  Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) Hotel Forrás

 ( 511 )  39    Utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások;

utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; kirándulások szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások

szervezése; üdülésszervezés; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;

utazási információ biztosítása; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online

 rendelkezésre bocsátása.

 41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching(tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,

lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori

szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,

sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szakmai átképzés, szabadidő tevékenységgel

kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szövegek

leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás], üdülőtáborok szolgáltatásai, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01609

 ( 220 ) 2017.05.17.

 ( 731 )  Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); valamint reklámozási, marketing és promóciós
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szolgáltatások étrendkiegészítők, ételkiegészítők és táplálékkiegészítők területén; étrendkiegészítők,

ételkiegészítők és táplálékkiegészítők kis- és nagykereskedelme; termékminták, áruminták

terjesztése;kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése ésrendezése kereskedelmi-

és reklámcélokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; reklámanyagok

 [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; üzletvitel sportolók számára.

 ( 210 ) M 17 01610

 ( 220 ) 2017.05.17.

 ( 731 )  Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 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);

valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és

vitaminkészítmények; proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint

és/vagy aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak

szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrendkiegészítők; proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat,

ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek;

súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta

formájában; testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por,

kapszula vagy tabletta formájában; izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; protein étrend-kiegészítők; aminosavakból álló étrend-

és táplálékkiegészítők; vitamin kiegészítők; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitaminok és

vitamin-készítmények; vitaminokból álló tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények ételkiegészítők

formájában; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi élelmiszerkiegészítők; étrend-kiegészítők

karnitinből; glükóz étrend-kiegészítők; glükózamin étrendkiegészítők; kondroitin készítmények; kondroitin

étrend-kiegészítők, protein-, kreatin-, karnitin-,vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy

kondroitin alapú élelmiszerek sportolók számára, nem gyógyászati használatra; proteint, kreatint, karnitint,

vitaminokat, ásványi anyagokat,kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; protein-,

kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú élelmiszerek;

proteint, kreatint, karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú italok; proteincsipszek mint

 étrendkiegészítők.

 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 szereplővalameimyi áru); valamint poszterek; reklámplakátok; katalógusok;

reklámkiadványok; nyomtatott hirdetések; hirdetőplakát; csomagolóanyagok; buborékfólia (műanyag)

csomagoláshoz; műanyagzacskók csomagoláshoz; csomagolóanyagok kartonból; papírból, kartonból vagy

műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz; műanyag vízszigetelő

 fóliacsomagoláshoz; müanyagfóliák csomagolásra.

 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); valamint tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb

tejtermékek; magas fehérjetartalmú tej; szójalecitin étkezési célokra; lenmagolaj kulináris célokra; fehérje alapú

 élelmiszerek; proteint, kreatint, karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú italok.
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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); valamint

csokoládé szeletek; proteinnel dúsított csokoládészeletek; gabonaszeletek; energiaszeletek; búzaalapú

müzliszeletek; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát alapú élelmiszer; tejturmix alapok

 [ízesítőszerek/aromák].

 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);

valamint proteint, kreatint, aminosavakat és/vagy karnitint tartalmazó italok; vitamintartalmú italok; proteimiel

dúsított sportitalok; fehérje alapú italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok [nem

gyógyászati használatra]; azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok; izotóniás

 alkoholmentes italok; izotóniás italok [nem gyógyászati használatra].

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); valamint kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat,

ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi anyagokat,

kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerek, poszterek, reklámposzterek/plakátok,

katalógusok, promóciós publikációk, nyomtatott reklámanyagok, feltekerhető reklámmolinók,

csomagolóanyagok, tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek, proteint, kreatint, karnitint és/vagy

aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, proteinnel dúsított csokoládészeletek, gabonaszeletek, szénhidrát

készítmények élelmiszerekhez, szénhidrát alapú élelmiszer, tejturmix alapok [ízesítőszerek/aromák], proteint,

kreatint, aminosavakat és/vagy karnitint tartalmazó italok, vitamintartalmú italok, proteinnel dúsított sportitalok,

 fehérje alapú italok, energiaitalok, izotóniás italok.

 ( 210 ) M 17 01824

 ( 220 ) 2017.06.06.

 ( 731 )  Czigány Zsuzsanna, Szigethalom (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 01881

 ( 220 ) 2017.06.09.

 ( 731 )  Brook & Co. Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, budapest

 ( 541 ) le petit papillon by KK

 ( 511 )   15    Zenedobozok.

  25    Baba, baba-mama, és gyermekruházat, kivéve lábbelik, menyasszonyi ruhák, balett ruházat.

 35    Hirdetési és reklámszolgáltatások; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; árubemutatás; modell

közvetítés reklám vagy kereskedelmi célból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

 kiskereskedelmi, eladási, értékesítési promóciók.

 ( 210 ) M 17 01890

 ( 220 ) 2017.06.12.

 ( 731 )  Falkay Krisztina Mária, Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák.

  25    Jóga és sportruházat; alsóruházat.

 ( 210 ) M 17 01892

 ( 220 ) 2017.06.12.

 ( 731 )  Falkay Krisztina Mária, Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DogDays

 ( 511 )   18    Táskák.

  25    Jóga és sportruházat; alsóruházat.

 ( 210 ) M 17 01947

 ( 220 ) 2017.06.15.

 ( 731 )  Sermen Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 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).

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01948

 ( 220 ) 2017.06.15.

 ( 731 )  Sermen Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, bőröndök és bevásárlótáskák, esernyők és napernyők, valamint bőröndök, bőröndök

kerekekkel, bőröndök, utazóládák (poggyász), ernyők, esernyők, esernyő fogantyúk, esernyőnyelek,

esernyőfogók, esernyőhuzatok, hátizsákok, hátitáskák, hátizsákok, táskák hegymászóknak, hétköznapi, utcai

táskák, irattáskák, kézitáskák, kulcstartó tokok, napernyők, névjegykártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák,

piperetáskák üresen, poggyász, ruhatáskák utazáshoz, sporttáskák, tornazsákok, strandtáskák, táskák, hátizsákok

 táborozóknak, útitáskák, vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz.

 21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk;
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valamint agyagedények, asztaldíszek, asztali alátétek (nem papírból vagy textilből), asztali ecet- és olajtartók,

asztali késtartók, asztali szalvétatartók, borlevegőztető, borsdarálók (kézi), borstartók, bögrék, korsók, címkék

dekantálókhoz, cukorkásdobozok, cukortartók, csajkák, katonai evőcsészék, csészealjak, csészék, dekantálók,

demizsonok, üvegballonok, dézsák, dobozok üvegből, dugóhúzók (elektromos és nem elektromos), dugók

üvegből, üvegdugók, eldobható tányérok, ételburák, étkészletek, étlaptartók, fagylaltadagoló kanalak,

fazekasáruk, fedeles kupák, fedeles fémkupák, fogpiszkálók, fogpiszkálótartók, fokhagymaprések,

fokhagymanyomók (konyhai eszközök), fordító és kenőlapátok, spatulák konyhai használatra, forgatható tálca

asztalra, főzőedények, főzőeszközök, nem elektromos, fűszertartószettek, grillállványok, grillek rostélyok

(sütőeszközök), grillkesztyűk, háztartási eszközök (kis méretű), háztartási hamurosták, hordozható hűtőstáskák

(nem elektromos), hőszigetelt tartályok ételekhez, hőszigetelt tartályok italokhoz, hőszigetelt tartályok,

konténerek, húslocsoló pipetták, hűtőpalackok, hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez,

italkiöntők, ivóedények, ivópalackok sportoláshoz, izotermikus táskák, jegesvödrök, hűtővödrök, jégfogó

csipeszek, jégkockaformák, kancsók, kaspók (nem papírból), kávédarálók, kávéfőzők (nem elektromos),

kávéskannák (nem elektromos), kávéskészletek, keksztartók, kenyértartók, kézi habverők (nem elektromos,

háztartási használatra), kézi keverőpalackok (koktél shaker), kis nyársak (tűk) fémből, sütéshez, koktélkeverők,

kristályok, merőkanalak bor kitöltéséhez, morzsatálcák, mozsarak konyhai használatra, palacknyitók (elektromos,

nem elektromos), palackok,papírtányérok, papírtörölköző adagolók, piknik kosarak edénykészlettel, pipetták,

poharak papírból vagy műanyagból, poháralátétek (nem papírból vagy textilből), söröskancsók, tányéralátétek

(nem papírból vagy textilből), tányérok, termoszok, textilből készült vödrök, újrahasználható jégkockák,

 üvegáruk italokhoz, üvegedények, demizsonok (folyadék szállítására), üvegek, üvegpalackok (tartályok).

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

 ( 210 ) M 17 02067

 ( 220 ) 2017.06.23.

 ( 731 )  Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd., Guangzhou (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Biztonsági token hardware; tokok digitális személyi asszisztensekhez (PDA-khoz); tokok táblagépekhez;

interaktív érintőképernyős terminálok; elektronikus interaktív táblák; robotok személyi vagy hobbi célú

felhasználásra; okosgyűrűk; számítógépes játékszoftverek mobiltelefonokhoz; okosszemüvegek; okosórák;

ujjlenyomat szkennerek; gesztusfelismerő szoftver; audio interfészek; hangkiegyenlítő készülékek; virtuális

valóság headsetek; dekóderek televíziókészülékekhez; termografikus kamerák; infravörös érzékelő berendezések;

távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; töltőállomások elektromos járművekhez; mérlegek

testtömeg-analizátorral; számítógépek; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hardver; video

képernyők; táblagépek; televíziókészülékek; elektronikus tollak; USB pendrive-ok; fejhallgatók; számítógépes

szoftverek, rögzített; adatfeldolgozó készülékek; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; olvasók [adatfeldolgozó

berendezés]; interfészek számítógépekhez; elektronikus jeladók; válasz-jeladók [transzponderek];

interkommunikációs berendezések; audiovizuális vevőkészülékek; hangátvitelre szolgáló készülékek; nagyító

készülékek [fényképészet]; írásvetítők; távirányító készülékek; mikroprocesszorok; elágazó dobozok

 [villamosság]; elektromos elemek, akkumulátorok.

 ( 210 ) M 17 02072

 ( 220 ) 2017.06.26.

 ( 731 )  Csókay Bence András, Budapest (HU)

 Manninger Máté Gábor, Budapest (HU)

 Sticzay Péter, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) 4bro downtown
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 ( 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 17 02073

 ( 220 ) 2017.06.26.

 ( 731 )  Sun City Tours Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AKTÍV INGATLAN

 ( 511 )  36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások, biztosítás és pénzügyi ügyletek közvetítése ingatlanügyekkel

kapcsolatosan; ingatlanügyletek ingatlanberuházás, ingatlaneladás, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslése,

ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek, hitelirodák, biztosítási

 ügynökségitevékenység.

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

 szolgáltatás).

 43    Ideiglenes szállásbiztosítás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; helyszínek

 biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; étel- és ita/ellátás; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02206

 ( 220 ) 2017.07.07.

 ( 731 )  VINUM 1842 Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém dobozok alkoholos italokhoz.

 33    Alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével; bort tartalmazó italok [fröccsök]; bor alapú italok;

 borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok.

  39    Ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; forgalmazási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02207

 ( 220 ) 2017.07.07.

 ( 731 )  VINUM 1842 Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A hegy leve és az éltető víz elegye

 ( 511 )  6    Fém dobozok alkoholos italokhoz.

 33    Bort tartalmazó italok [fröccsök]; bor alapú italok; borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok;

 alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével.

  39    Ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; forgalmazási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02208

 ( 220 ) 2017.07.07.

 ( 731 )  VINUM 1842 Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  6    Fém dobozok alkoholos italokhoz.

 33    Bort tartalmazó italok [fröccsök]; bor alapú italok; borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok;

 alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével.

  39    Ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; forgalmazási szolgáltatások.

A rovat 85 darab közlést tartalmaz.
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