
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 03947

 ( 220 ) 2016.12.15.

 ( 731 )  Zügn Károly, Sopron (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpárok, kerékpár alkatrészek és felszerelések, valamint gépkocsi alkatrészek és felszerelések.

  37    Kerékpárok javítása, szerelése és szervizelése.

 ( 210 ) M 17 00331

 ( 220 ) 2017.03.14.

 ( 731 )  Szerencs Város Önkormányzata, Szerencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukor.

 ( 210 ) M 17 00386

 ( 220 ) 2017.02.06.

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

 ( 541 ) LILY

 ( 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.

 ( 210 ) M 17 00693

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  Funny-Box Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Solymár (HU)

 ( 740 )  Pivarnyikné dr. Juhász Emőke, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok. (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).
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 ( 210 ) M 17 00715

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  Révész Róbert 50%, Budapest (HU)

 Révészné Bánkuti Edina Katalin 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Álmos és Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 00724

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  László Attila, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Maróti Gyöngyvér, Vecsés

  

( 546 )

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

 41    Bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok;

élő előadások bemutatása; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés] ; karaoke szolgáltatások

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

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős létesítmények

üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk;

 szórakoztatási szolgáltatások; televíziós; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack

bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

 étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 00807

 ( 220 ) 2017.03.08.

 ( 731 )  Vad-Horváth Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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  41    Kulturális és szórakoztatási célú rendezvényszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 00812

 ( 220 ) 2017.03.10.

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

 ( 541 ) BRAVO COOL

 ( 511 )  9    Mágneses adathordozók; hanglemezek.

 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;

almanachok; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali

könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; borítékok [papíráruk]; buborékfólia (Műanyag -) csomagoláshoz;

cégtáblák papírból vagy kartonból; címkék kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző

készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák címezőgépekhez; dossziék [papíráruk] (1); dossziék

[papíráruk](2); előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák;

értesítő kártyák; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló

készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festővásznak (2);

folyóiratok; formák modellező agyagokhoz [művészeti anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek,

könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; gémkapocs; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; gyűrűs irattartók,

iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;

hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru];

irodai lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; irodaszer szekrények; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések;

írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írólap, írópapír;

ívek [papíráruk]; kaparós matricák; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények;

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

könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő

szövetek; könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; márványozófésűk;

másológépek, duplikátorok; noteszok (1); noteszok (2); nyomatok [metszetek]; nyomdai alátétek, nem textilből;

nyomdai betűk (1); nyomdai betűk (2); nyomtatott kották; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz;

öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag

[papíráruk]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők; papírból készült szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék

tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír felvevőgépekhez; papír-írószer áruk; papír

kávéfilterek; papírmasé; papírmasnik; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok

kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalagok vagy lyukkártyák

számítógépprogramok rögzítéséhez; pecsétbélyegek (3); pecsételő anyagok papíripari használatra; pecsétviasz;

pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; polimer

modellezőagyag; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik; rajzok (2); rajztáblák;

rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok [papíráruk]; sablonok,

stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook [családi albumok]; szórólapok; szövegkiemelő tollak;

szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szteatit [szabókréta]; szűrőpapír; tanítási és oktatási anyagok [kivéve

készülékek, berendezések]; tervrajzok; tinta- és tolltartó állványok (1); tinta- és tolltartó állványok (2); tinta- és

tolltartó állványok (3); tinták; tintarudak; toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók

 újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zenélő üdvözlőlapok.

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

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely kölcsönzése;
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információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; közvélemény kutatás; marketing;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámszövegek publikálása;

adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;

állásközvetítő irodák; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; bérszámfejtés; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gépírási

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás

reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];

konzultáció személyzeti kérdésekben; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés;

szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos

üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

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

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti

könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

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

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális

számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hangposta szolgáltatások;

hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes
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fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével;

kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos

kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések

kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex

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

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

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

tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratokon-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; fogadások

tervezése [szórakoztatás]; pályaválasztási tanácsadás; riporteri szolgáltatások; szövegek leírása, nem reklámcélú

szövegekkel kapcsolatban; zene összeállítása; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; játéktermi szolgáltatások nyújtása;

jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

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

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

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

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; óvodák; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése;

rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók

szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése; 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; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás;

varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofelvevők kölcsönzése;

 videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása.

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

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

fejlesztése, licencbe adása és lízingelése (bérlése), adatállomány-szolgáltatás, vagyis adatok gyűjtése, tárolása,

kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány használatához való jog kölcsönzése és igénybevételi idő

bérbeadása (kölcsönzése), mindenfajta távközlési szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség biztosítása, szerzőijogi

ügykezelés, szerzői jogok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális jogok; beltéri dekoráció

tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés];

elektronikus adattárolás; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés;

gyapjú minőségértékelése; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hitelkártya-tevékenység elektronikus

felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése

harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; internetes

 keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés].

 ( 210 ) M 17 00872

 ( 220 ) 2017.03.16.

 ( 731 )  Krajnyák László, Budapest (HU)
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( 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.

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

 ( 210 ) M 17 00939

 ( 220 ) 2017.03.22.

 ( 731 )  Mária Út Közhasznú Egyesület, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Galgócziné dr. Szabó Zsófia, Velence

  ( 546 )

 ( 511 )   45    Vallási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 17 00941

 ( 220 ) 2017.03.22.

 ( 731 )  Mária Út Közhasznú Egyesület, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Galgócziné dr. Szabó Zsófia, Velence

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 17 00996

 ( 220 ) 2017.03.27.

 ( 731 )  Roteberg Kft., Kőröshegy (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00998

 ( 220 ) 2017.03.24.

 ( 731 )  dr. Váradi Szabolcs, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Obstermann's ALMAVIT Gyerekvitamin

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 17 01138

 ( 220 ) 2017.04.06.
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 ( 731 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fedák Eszter, 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).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 01147

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  Szabó László 50%, Besenyszög (HU)

 Pinka Péter Pál 50%, Pápa (HU)

  ( 546 )

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

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

 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).

 20    Bútorok, tükrök, keretek; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház;

kagylóhéj; tajték; sárga ámbra; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01148

 ( 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).
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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 01152

 ( 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 01166

 ( 220 ) 2017.04.07.

 ( 731 )  GAMMA Műszaki Zártkörű Részvénytársaság, 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).

 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).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).
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 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 17 01216

 ( 220 ) 2017.04.13.

 ( 731 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bába Julianna, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01268

 ( 220 ) 2017.04.20.

 ( 731 )  Dr. Ollári Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tom Controll

 ( 511 )  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 01277

 ( 220 ) 2017.04.20.

 ( 731 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) Virtus pálinka különlegesség

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 17 01342

 ( 220 ) 2017.04.25.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdai termékek.

  28    Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek.

  30    Kávé, tea, kakaó, cukor.

 35    Hirdetés, kiskereskedelmi, irodagépek kölcsönzése, reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi

 adminisztráció, irodai munkák.

  36    Biztosítás, értékpapír ügyletek, pénzműveletek, ingatlanügyletek.

  37    Építkezés, javítás, installáció.

  38    Távközlés.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, szállítmányozás, garázsszolgáltatás, parkolás és

 járműőrzés, hírlapterjesztés, szárazföldi szállítóeszközök kölcsönzése.
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  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, lapkiadás, kiadói tevékenység.

 42    Postai tevékenység, korlátozottan igénybevehető szálláshely szolgáltatás és vendéglátás, számítástechnikai

eszközök kölcsönzése, szoftverkészítés, adatfeldolgozás, adatbanki tevékenység, műszaki tesztelés és elemzés,

 nyomdai szolgáltatás (nyomdaipariszolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01372

 ( 220 ) 2017.04.27.

 ( 731 )  Clearwater Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Bajkó Eleonóra és Tóth Imre, Dunakeszi

  

( 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    Vendéglátés, ezen belül bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

 ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 17 01408

 ( 220 ) 2017.05.02.

 ( 731 )  GALLFOOD Pulykafeldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 01508

 ( 220 ) 2017.05.10.

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

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

 ( 541 ) Aranytartalék

 ( 511 )  36    Biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatás; biztosítási szolgáltatás; biztosítási

 tanácsadás; biztosításközvetítés.

 ( 210 ) M 17 01549

 ( 220 ) 2017.05.11.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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 01612

 ( 220 ) 2017.05.18.

 ( 731 )  Optimus Mercator Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém ajtó, biztonsági ajtók.

  35    Fém ajtó, biztonsági ajtók kis- és nagykereskedelmi értékesítése.

  37    Fém ajtók, biztonsági ajtók szerelése, javítása.

 ( 210 ) M 17 01615

 ( 220 ) 2017.05.18.

 ( 731 )  Öhm-Fódi Edina Márta, Nárai (HU)

 Öhm László, Nárai (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 01616

 ( 220 ) 2017.05.18.

 ( 731 )  Öhm-Fódi Edina Márta, Nárai (HU)

 Öhm László, Nárai (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 18. szám, 2017.09.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2117



  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 01617

 ( 220 ) 2017.05.18.

 ( 731 )  Öhm-Fódi Edina Márta, Nárai (HU)

 Öhm László, Nárai (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 01619

 ( 220 ) 2017.05.17.

 ( 731 )  Kebabos.hu Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Regős és Márton Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfi, nem élő; hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.
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  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 01620

 ( 220 ) 2017.05.17.

 ( 731 )  Dr. Hadházy Tamás 50%, Nyíregyháza (HU)

 Dr. Hadházy Péter 50%, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01629

 ( 220 ) 2017.05.18.

 ( 731 )  Dénes Zsófia, Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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 01710

 ( 220 ) 2017.05.25.

 ( 731 )  Delton Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) aronax

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 17 01711

 ( 220 ) 2017.05.25.

 ( 731 )  Delton Bt., Budapest (HU)

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 17 01713

 ( 220 ) 2017.05.26.

 ( 731 )  Immobilia Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

  36    Ingatlanügyek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 01715

 ( 220 ) 2017.05.26.

 ( 731 )  Media Investment Partners Kft., Budapest (HU)

  

( 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 01716

 ( 220 ) 2017.05.25.

 ( 731 )  Lucai Balázs, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 17 01717

 ( 220 ) 2017.05.25.

 ( 731 )  SignalRank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szür Zoltán, Budapest

 ( 541 ) SignalRank

 ( 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 (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).

 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 01731

 ( 220 ) 2017.05.26.

 ( 731 )  Accelsiors Kutatásszervező és Tanácsadó Szolgáltatási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth István Péter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 17 01733

 ( 220 ) 2017.05.26.

 ( 731 )  Accelsiors Kutatásszervező és Tanácsadó Szolgáltatási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth István Péter, Budapest

 ( 541 ) biosimsforum.com

 ( 511 )  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).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01742

 ( 220 ) 2017.05.29.

 ( 731 )  Gun Brokers Hungary Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Szilvási Ügyvédi Iroda, Tatabánya

 ( 541 ) Combat Zone

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 01840

 ( 220 ) 2017.06.07.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, 78220 Viroflay (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

  43    Étel- és italszolgáltatás; időszakos szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01882

 ( 220 ) 2017.06.09.

 ( 731 )  CLEVERJOB Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Dávid Judit Mária, Cegléd

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Virslik; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; teljesen vagy lényegében húsból készült készételek;

teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; szendvicstöltelékként használt csirkehús darabok; raguk;

marhahús pogácsa; marhahús; máj; konyhakész marhahús; hústermékek hamburgerek formájában; hústöltelékek

 pitékhez; hússzeletek; hot dog virslik; hamburgerek, húspogácsák; ajvár [tartósított paprika].

 35    Apróhirdetések; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetési szolgáltatások; árusító

standok bérbeadása; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; áruértékesítéssel

kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények

szponzorálásával; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók;

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs

hálózatokon keresztül, reklám- és eladási célokra; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra;

hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél zenéjének

népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus
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médián, főként interneten keresztül; hirdetés magazinokban; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám

szolgáltatások; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása;

interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes reklámozási

szolgáltatások; marketing kampányok; marketing szolgáltatások; merchandising szolgáltatások; munkaerő

toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; partnerprogram-marketing; online reklámozás;

 rádiós és televíziós reklámozás; reklám és marketing.

 43    Étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési

szolgáltatások rendezvénytermek számára; éttermek idegenforgalmi célokra; mobil catering szolgáltatások;

receptekkel kapcsolatos tanácsadás; vendéglátás; büfészolgáltatások koktélbárok számára; étel- és italkészítés;

étel előkészítés; ételek és italok biztosítása bisztrókban; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; főzési

tanácsadás; főzőeszközök bérbeadása; főzőfelszerelések kölcsönzése ipari célokra; grilléttermek; gyorséttermek,

snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; mobil éttermi szolgáltatások; létesítmények

 biztosítása vásárokhoz és kiállításokhoz.

 ( 210 ) M 17 01972

 ( 220 ) 2017.06.16.

 ( 731 )  UNIQA Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma Dávid LL.M., Budapest

 ( 541 ) Cherrisk

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01998

 ( 220 ) 2017.06.20.

 ( 731 )  Michael Davidson, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Higiéniai törlőkendők; női higiéniai tisztító törlőkendők; fürdőkészítmények; gyógynövények fürdéshez;

napfény okozta leégés elleni kenőcsök; bőrápoló készítmények (3 as osztály); napsugárzást szűrő és napfény ellen

védő kozmetikai tapaszok bőrre; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő készítmények személyes higiéniai vagy

dezodorálási célra [piperecikkek]; nem gyógyhatású intim zuhanyok; nem gyógyhatású pelenkakiütés elleni

 krém; dezodorok és izzadásgátlók; szájhigiénés készítmények; smink.

5    Tisztasági betétek; fehérneművédő tisztasági betétek; tisztasági betétek; tisztasági betétek, intimbetétek;

tamponok; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; higiéniás termékek nőknek; egészségügyi tamponok;

menstruációs tamponok; tamponok; tamponok [egészségügyi]; gyógyszeres vattapálcikák, tamponok; tamponok

gyógyászati célokra; tamponok orvosi használatra; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; intim higiéniás

szerek; egészségügyi betétek inkontinenciában szenvedőknek; eldobható betétek inkontinenciában szenvedőknek;

inkontinencia betétek; inkontinencia lepedők; inkontinencia-pelenkák; inkontinencia pelenkák; pelenkák

csecsemőknek és inkontinenciában szenvedőknek; inkontinencia pelenkák és betétek; cellulóz pelenkabetétek

inkontinenciában szenvedőknek; Egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; eldobható

bélések inkontinencia pelenkákhoz; eldobható cellulóz inkontinencia betétek; eldobható cellulóz inkontinencia

pelenkák; eldobható inkontinencia betétek; eldobható papír inkontinencia pelenkák; eldobható papírpelenkák
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inkontinenciában szenvedőknek; nadrágbetétek inkontinenciában szenvedőknek; papír pelenkabetétek

inkontinenciában szenvedőknek; papírpelenkák inkontinenciában szenvedőknek; pelenkanadrágok

inkontinenciában szenvedőknek; ruhák inkontinenciában szenvedőknek; inkontinencia nadrágok; egészségügyi

nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; nadrágbetétek inkontinenciában szenvedőknek;

inkontinencia-pelenkák; inkontinencia pelenkák; pelenkák csecsemőknek és inkontinenciában szenvedőknek;

"menstruációs" termékek; higiéniai készítmények és cikkek; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; higiéniás

termékek nőknek; menstruációs betétek; menstruációs fehérnemű nőknek; menstruációs tamponok; gyógyszerek

és természetes gyógykészítmények; gyógyszerek a menstruációs ciklus szabályozására; menstruációs fájdalom

kezelésére szolgáló készítmények; helyi fájdalomcsillapítók; fájdalomcsillapító balzsamok; fájdalomcsillapító

krémek; gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító tapaszok; hüvely síkosítására szolgáló készítmények;

hüvelygomba elleni szerek; hüvelynedvesítők; hüvelysíkosítók; kúpok (végbél- vagy hüvely-); hüvelyöblítők;

herbateák; herbateák [gyógyhatású italok]; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; cigarettaként

elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; gyógynövények; gyógynövények és gyógyfüvek;

gyógynövények kivonatai; gyógynövények szárított vagy tartósított formában; fertőtlenítő szerek; csíraölő

[fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek kórházi használatra; húgyúti

fertőtlenítő szerek; fertőzésgátló szerek; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; fertőzésgátló termékek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; bébiételek; bébiételek; tejporok [csecsemők számára készült

élelmiszerek/bébiételek]; aranyér elleni készítmények; aranyér elleni kenőcsök; bőrkeményedés elleni

készítmények; kötszerek; kötszerek a szájüregben történő felhasználásra; egészségügyi kötszerek; gyógyászati

kötszerek és applikátorok; tapadós, ragasztós felületű kötszerek; szagtalanítók és légtisztítók; szájonát szedhető;

fájdalomcsillapítók; szájon át szedhető fogamzásgátlók; szájspray-k gyógyászati használatra; herbateák

 [gyógyhatású italok].

 10    Menstruációs csészék; hüvelyi [vaginális] fecskendők; hüvely irrigátorok; hüvelytágítók; hüvelytükör;

műanyag hüvelykujj-védők az ujjszopás megakadályozásához; injekciós hüvelyek gyógyászati használatra;

inkontinencia ágybetétek; inkontinencia csökkentésére használt berendezések: orvosi bútorok és ágyak, a betegek

mozgatására alkalmas eszközök; gumilepedők inkontinenciához; inkontinencia lepedők; inkontinencia lepedők

csecsemők számára; inkontinencia lepedők kisgyermekek számára; matracvédők inkontinencia esetére; orvosi

ruházat; latex kesztyűk orvosi használatra; egyujjas orvosi kesztyűk; női vizelési inkontinencia eszközök;

 hímvessző pelenkák; aranyerek gumiszalagos elkötésére szolgáló eszközök.

 ( 210 ) M 17 02034

 ( 220 ) 2017.06.22.

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

 ( 541 ) REWELLFEM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 02035

 ( 220 ) 2017.06.22.

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

 ( 541 ) VAGISOFT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 02036

 ( 220 ) 2017.06.22.

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

 ( 541 ) VAGIRUX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 02056
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 ( 220 ) 2017.06.22.

 ( 731 )  PILIS'91 Kft., Piliscsév (HU)

 ( 541 ) Pityókás

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú szeszes ital sörök kivételével.

 ( 210 ) M 17 02179

 ( 220 ) 2017.07.05.

 ( 731 )  Brands and More Hungary Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Tisztítószerek.

5    Fertőtlenítő szerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 17 02181

 ( 220 ) 2017.07.05.

 ( 731 )  Kürtös Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi vendéglátás; parti szerviz; gyorséttermi és utcai étkeztetés.

 ( 210 ) M 17 02185

 ( 220 ) 2017.07.05.

 ( 731 )  JMM Consulting Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert ügyvéd, 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).

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (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 02186

 ( 220 ) 2017.07.05.

 ( 731 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Maradandót alkotunk

 ( 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).

 ( 210 ) M 17 02187

 ( 220 ) 2017.07.06.
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 ( 731 )  Nobilis Zrt., Mátészalka (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; aszalványok, zselék, lekvárok (dzsemek),

 kompótok; étkezési magok, magkeverékek; feldolgozott gyümölcsök, zöldségek és keverékeik.

 30    Édesipari termékek, csokoládéval bevont szárított gyümölcsök, zöldségek magok, fehéjjal bevont szárított

gyümölcsök, zöldségek, magok, méz, mézzel bevont szárított gyümölcsök zöldségek, magok; chipsek, snackek,

 műzlik, fűszerek.

 ( 210 ) M 17 02188

 ( 220 ) 2017.07.06.

 ( 731 )  Gosztolai Adrienn, Veszprém (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász];

erszények, pénztárcák; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; kulcstokok; lánchálós erszények; levéltárcák;

névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok]

 csomagolásra, bőrből; útitáskák; vadásztáskák [vadászkellékek]; zsákok hegymászóknak; zsákok táborozóknek.

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák; vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba; párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok;

 tornazsák.

 ( 210 ) M 17 02189

 ( 220 ) 2017.07.06.

 ( 731 )  Gosztolai Adrienn, Veszprém (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász];

erszények, pénztárcák; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; kulcstokok; lánchálós erszények; levéltárcák;

névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok]

 csomagolásra, bőrből; útitáskák; vadásztáskák [vadászkellékek]; zsákok hegymászóknak; zsákok táborozóknak.

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák; vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem
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tartoznak más osztályokba; párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok;

 tornazsák.

 ( 210 ) M 17 02223

 ( 220 ) 2017.07.11.

 ( 731 )  Rilek Hungary Kft., Gávavencsellő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Szendvicsek; göngyölt szendvicsek; halat tartalmazó szendvicsek; húst tartalmazó szendvicsek; salátát

tartalmazó szendvicsek; halfilét tartalmazó szendvicsek; vadhúst tartalmazó szendvicsek; őzhúst tartalmazó

szendvicsek; szarvashúst tartalmazó szendvicsek; vaddisznóhúst tartalmazó szendvicsek; vadkacsát tartalmazó

szendvicsek; kézműves szendvicsek Paillasse kockában; vadhúst tartalmazó hamburgerek; vadhúst tartalmazó

 sajtburgerek; metélt tészta, nudli, galuska [desszertek].

 32    Alkoholmentes szénsavas italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; energiaitalok; koffein tartalmú

energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; Lager sörök [alsóerjesztésű sörök]; ízesített sörök;

kézműves sörök; alkoholmentes sör; árpabor [sör]; Porter [sör]; sörök és sörtermékek; sörök; söralapú koktélok;

citromos sör [shandy]; sör alapú italok; alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sörízű italok; ásványi

 anyagokkal dúsított sörök.

 ( 210 ) M 17 02224

 ( 220 ) 2017.07.11.

 ( 731 )  Rilek Hungary Kft., Gávavencsellő (HU)

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

 ( 541 ) ROLF THE WOLF

 ( 511 )  30    Szendvicsek; göngyölt szendvicsek; halat tartalmazó szendvicsek; húst tartalmazó szendvicsek; salátát

tartalmazó szendvicsek; halfilét tartalmazó szendvicsek; vadhúst tartalmazó szendvicsek; őzhúst tartalmazó

szendvicsek; szarvashúst tartalmazó szendvicsek; vaddisznóhúst tartalmazó szendvicsek; vadkacsát tartalmazó

szendvicsek; kézműves szendvicsek Paillasse kockában; vadhúst tartalmazó hamburgerek; vadhúst tartalmazó

 sajtburgerek; metélt tészta, nudli, galuska [desszertek].

 32    Alkoholmentes szénsavas italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; energiaitalok; koffein tartalmú

energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; Lager sörök [alsóerjesztésű sörök]; ízesített sörök;

kézműves sörök; alkoholmentes sör; árpabor [sör]; Porter [sör]; sörök és sörtermékek; sörök; söralapú koktélok;

citromos sör [shandy]; sör alapú italok; alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sörízű italok; ásványi

 anyagokkal dúsított sörök.

 ( 210 ) M 17 02307

 ( 220 ) 2017.07.15.

 ( 731 )  TM INVESTMENT Sp. z o.o., Varsó (PL)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALMINA

 ( 511 )  1    Olajcement [gitt].

2    Rozsda elleni tartósítószerek; zománcok [lakkok]; lakkok és politúrok; fakorhadás megelőzésére szolgáló

készítmények; festékek és lemosók; vízfestékek művészeti felhasználásra; baktériumölő festékek; enyvfestékek;

tűzálló festékek; lerakódást gátló festékek; zománcok festéshez; kerámiafestékek; alapozó bevonatok [festékek]
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fához; alapozó bevonatok [festékek] fémekhez; cipőfestékek; fémvédő készítmények; rozsda elleni olajok;

hígítók lakkokhoz és más festékekhez; fixálóanyagok [lakkok]; színezőanyagok; marószerek, maróanyagok;

 fapácok; szerves sűrítőanyagok festékekhez; fémek fólia és por formájában.

 ( 210 ) M 17 02396

 ( 220 ) 2017.07.25.

 ( 731 )  Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. 100%, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Pulykahúst tartalmazó diétás termékek gyermekek és betegek részére.

 29    Pulykahús; pulykahús termékek; pulykából készült hús, húskocsonya, húskivonatok, húskonzervek,

 tartósított és fagyasztott hústermékek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; pulykából készült élelmiszer - ide értve a friss árut is -

nagykereskedelme és kiskereskedelme; pulykából készült élelmiszer termékek hirdetése, reklámozása, és a

kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a házhoz szállítást,online webáruházon keresztül történő

 értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

 ( 210 ) M 17 02401

 ( 220 ) 2017.07.26.

 ( 731 )  Kuantum Property Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) CENTRÁL PALOTA

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02408

 ( 220 ) 2017.07.27.

 ( 731 )  BELUPO, Lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LUCUS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti termékek.

 ( 210 ) M 17 02440

 ( 220 ) 2017.08.02.

 ( 731 )  Li Qiang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
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( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02632

 ( 220 ) 2017.08.21.

 ( 731 )  Immobile Worldwide Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PIAF

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

 valamennyi szolgáltatás).

A rovat 65 darab közlést tartalmaz.
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