
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 01154

 ( 220 ) 2016.04.05.

 ( 731 )  Gávris Szabolcs, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Őrlős Gábor, Szolnok

 ( 541 ) SUPER TAX

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02960

 ( 220 ) 2016.09.19.

 ( 731 )  Menedzserek Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 541 ) Az év fiatal menedzsere

 ( 511 )  35    Üzleti értékelés; marketing; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

 terjesztése.

  41    Bálok szervezése; verseny szervezése (oktatás, szórakozás).

 ( 210 ) M 16 02961

 ( 220 ) 2016.09.19.

 ( 731 )  Menedzserek Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 541 ) Az év menedzsere

 ( 511 )  35    Üzleti értékelés; marketing; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

 terjesztése.

  41    Bálok szervezése; versenyek szervezése (oktatás, szórakozás).

 ( 210 ) M 17 00326

 ( 220 ) 2017.01.31.

 ( 731 )  INNOVOFOODS Zrt., Szentes (HU)

 ( 740 )  Bálintné Törzsök Tímea, Csömör

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, mér, melaszszirup; élesztő; sütőpor; só; mustár; ecet;

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

 ( 210 ) M 17 00340

 ( 220 ) 2017.02.02.

 ( 731 )  INNOBET Betonipari-, Kereskedelmi- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Patyi Renáta, Kecskemét

 ( 541 ) Bringabox

 ( 511 )  6    Tároló, hordozható szerkezetek fémből.

  19    Tároló, hordozható szerkezetek nem fémből.
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 35    Kerékpárral kapcsolatos kereskedelmi ügyletek és kerékpárral kapcsolatos hirdetési- és

 reklámszolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00833

 ( 220 ) 2017.03.10.

 ( 731 )  KOMETA 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Prohászka Balázs, Kaposvár

 UniCredit Bank Hungary Zrt., Budapest

 ( 541 ) Szellősonka

 ( 511 )   29    Húskészítmények; sonka.

 ( 210 ) M 17 00860

 ( 220 ) 2017.03.10.

 ( 731 )  Móré András, Budapest (HU)

 ( 541 ) V1TAMIN

 ( 511 )  9    Műsoros-digitális adathordozó, digitális rögzítésű média.

  25    Ruházati termékek, sapkák, pólók, táskák.

  41    Kultúrális tevékenységek, szórakoztatás, zenei produkciók, koncertek szervezése.

 ( 210 ) M 17 00983

 ( 220 ) 2017.03.24.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 ) Jó ebédhez szól a nóta

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kivéve faxok

 továbbítása.

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

előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, fényképészet, filmgyártás, kivéve a reklámfilmek,

filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás nem reklámcélra,

fotóriportok készítése klubszolgáltatások (szórakoztatás vagyoktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,

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

mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), nem letölthető filmek biztosítása digitális

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

nem reklámcélú szövegek publikálása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem lekérhetők, online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése,

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók

szolgáltatásai, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi

produkciók, szinkronizálás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,

 szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, videorögzítés.

 ( 210 ) M 17 00985

 ( 220 ) 2017.03.24.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 ) KÖLYÖKRÁDIÓ

 ( 511 )   35    Reklámozás.

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus
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könyvek és folyóiratok on-line publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása,

fényképészet, filmgyártás, kivéve a reklámfilmek, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás,

forgatókönyvírás nem reklámcélra, fotóriportok készítése, hangversenyek, koncertek szervezés és lebonyolítása,

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), könyvkiadás,

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások), nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú szövegek publikálása,

oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem lekérhetők, online, nem

letölthető videók biztosítása, óvodák (nevelés), rádió- és televíziómüsorok készítése, rádiós szórakoztatás,

riporteri szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,

színházi produkciók, szinkronizálás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,

szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok

 szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 210 ) M 17 00987

 ( 220 ) 2017.03.24.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 ) Vasárnapi újság

 ( 511 )   35    Reklámozás.

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

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

szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, fényképészet, filmgyártás, kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók,

filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás nem reklámcélra, fotóriportok

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

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

mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján, nem letölthető televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján,

nem reklámcélú szövegek publikálása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem lekérhetők, online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televíziómüsorok készítése,

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók

szolgáltatásai, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi

produkciók, szinkronizálás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,

 szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, videorögzítés.

 ( 210 ) M 17 00990

 ( 220 ) 2017.03.24.

 ( 731 )  RED Mount Hungary Kereskedelmi és Vagyonkezelő Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zoltán, Szeged

 ( 541 ) Anyám Tyúkja

 ( 511 )  29    Baromfi, nem élő; hús, tartósított; húskivonatok; húsok; hús; tartósított; liofilizált hús; fagyasztva szárított

hús; húskivonatok; máj; májpástétom; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája;

 zsírok, étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 ( 210 ) M 17 01085

 ( 220 ) 2017.03.31.

 ( 731 )  Szanálási Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Gábor Péter, Budapest
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( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01209

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simó Ágnes, Budapest

  ( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 17 01329

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  CHRONO Export-Import Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kun László, Budapest

  ( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 01338

 ( 220 ) 2017.04.25.

 ( 731 )  Sport8 Hungary Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 01339

 ( 220 ) 2017.04.25.

 ( 731 )  Főzőház Kft, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Reketye-Trifán Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sör alapú italok; sörök.

 ( 210 ) M 17 01380

 ( 220 ) 2017.04.28.
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 ( 731 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 17 01382

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 17 01384

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Brandy.

 ( 210 ) M 17 01385

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 17 01387

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.
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 ( 210 ) M 17 01420

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  Nemes Erika, Miskolc (HU)

 Nemes Gyula, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Frissen facsart gyümölcslevek-zöldséglevek; smoothiek, detox ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb

alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és zöldséglevek; növényi tejek, alkoholmentes gyümölcslevek;

 gyógynövényes italok, aloé verás italok, alkoholmentes koktélok.

  35    Segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 01453

 ( 220 ) 2017.05.04.

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

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bailando

 ( 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 01468

 ( 220 ) 2017.05.04.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VILGIMUS

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 01469

 ( 220 ) 2017.05.04.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VILGITOR

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 01470

 ( 220 ) 2017.05.05.

 ( 731 )  Infinite-Red Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Salavecz Gábor, Budapest

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

 ( 210 ) M 17 01471

 ( 220 ) 2017.05.05.

 ( 731 )  Szitahegy Kft 100%, Csopak (HU)

 ( 740 )  Kovács Tamás, Csopak

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01473

 ( 220 ) 2017.05.05.

 ( 731 )  Böcskei Richárd, Szárföld (HU)

 ( 541 ) SZERELEM PAPRIKA

 ( 511 )   29    Fűszerpaprika feldolgozva.

  30    Fűszerpaprika-őrlemény.

 ( 210 ) M 17 01475

 ( 220 ) 2017.05.03.

 ( 731 )  Health Invest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lafontana

 ( 511 )  3    Tisztító szerek, szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; hajápoló készítmények; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti készítmények; hashajtók; kenőcsők gyógyszerészeti használatra; egészségügyi készítmények

gyógyászati használatra~ diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek, krémek, balzsamok

gyógyászati célra, gyógynövények, gyógynövény kivonatok; gyógyteák; gyógycukor; étrend kiegészítők emberek

számára orvosi célokra; étvágycsökkentők gyógyászati használatra; gyógyhatású termékek emberek számára;

légfrissítők; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; tapaszok; gyógyászati célra alkalmas italok;

 termálvizek; vitaminkészítmények.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; csokoládé; gabonakészítmények; élelmiszer adalékok; fűszerek;

 mártások; méz; ecet.

 ( 210 ) M 17 01476

 ( 220 ) 2017.05.03.

 ( 731 )  Health Invest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pharmafontana

 ( 511 )  3    Tisztító szerek, szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; hajápoló készítmények; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti készítmények; hashajtók; kenőcsők gyógyszerészeti használatra; egészségügyi készítmények

gyógyászati használatra~ diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek, krémek, balzsamok

gyógyászati célra, gyógynövények, gyógynövény kivonatok; gyógyteák; gyógycukor; étrend kiegészítők emberek

számára orvosi célokra; étvágycsökkentők gyógyászati használatra; gyógyhatású termékek emberek számára;

légfrissítők; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; tapaszok; gyógyászati célra alkalmas italok;

 termálvizek; vitaminkészítmények.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; csokoládé; gabonakészítmények; élelmiszer adalékok; fűszerek;

 mártások; méz; ecet.
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 ( 210 ) M 17 01542

 ( 220 ) 2017.05.10.

 ( 731 )  Surman-Marton Anikó, Újhartyán (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest

 ( 541 ) ART ON ME

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

 állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők.

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

  42    Divattervezés, divatkiegészítők tervezése, grafikai tervezés.

 ( 210 ) M 17 01602

 ( 220 ) 2017.05.16.

 ( 731 )  Debreceni Egyetem 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bene Tamás, Debrecen

 ( 541 ) youday

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01603

 ( 220 ) 2017.05.16.

 ( 731 )  Debreceni Egyetem 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bene Tamás, Debrecen

  

( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 17 01630

 ( 220 ) 2017.05.18.

 ( 731 )  Purefood Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ászár (HU)

 ( 740 )  dr. Bagdy Emese, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01631

 ( 220 ) 2017.05.18.

 ( 731 )  Bányai János, Inárcs (HU)

 Bányai Miklós, Inárcs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Túrókészítmények.

 ( 210 ) M 17 01634

 ( 220 ) 2017.05.19.

 ( 731 )  Mészár István Tibor, Bodrogkeresztúr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Borok kereskedelme.

 ( 210 ) M 17 01635

 ( 220 ) 2017.05.19.

 ( 731 )  Mészár István Tibor, Bodrogkeresztúr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Borok kereskedelme.

 ( 210 ) M 17 01636

 ( 220 ) 2017.05.22.

 ( 731 )  Mészár István Tibor, Bodrogkeresztúr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Borok kereskedelme.

 ( 210 ) M 17 01639
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 ( 220 ) 2017.05.19.

 ( 731 )  ZertikatBau Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01640

 ( 220 ) 2017.05.22.

 ( 731 )  Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök; ámyékolók, tetők babakocsikhoz;

babakocsik; babakocsikhoz kialakított szúnyoghálók; pelenkázótáska babakocsikhoz; bevásárlóháló

babakocsikhoz; esővédő babakocsikhoz; védőhuzatok járművekhez; testvérfellépő babakocsikhoz;

gyermekkocsik; gyermekhordozók; biztonságiövlehúzók kismamáknak; biztonságiöv-lehúzók gyermekeknek;

övcsat biztonsági övhöz gyermekeknek; biztonsági gyermekülések járművekhez; ülésmagasítók gyermekeknek;

üléshuzatok; biztonsági hevederek gyermekeknek légi utazáshoz; ernyők babakocsikhoz; fejtámaszok,

nyakpárnák járműülésekhez; gyermekülések kerékpárokhoz; kerékpár abroncsok, gumik; kerékpárcsengők;

kerékpárkerekek, biciklikerekek; kerékpár kitámasztók, stenderek; kerékpárok; kerékpáros táskák, biciklis táskák;

kerékpárpumpák; kerékre rögzíthető küllődíszek; kosarak kerékpárokhoz; lábbal hajtható rollerek (járművek);

méretre szabott lábzsákok babakocsihoz; méretre szabott lábzsákok sportbabakocsihoz; napellenzők gépkocsikba;

 tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz és babakocsikhoz; triciklik.

 20    Ajtórácsok gyermekeknek; asztalok; bútorok; tükrök (bútor); falitükrök; kézi tükrök; keretek; nem fém

tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; ágyak; ágyalapok; ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével;

babáknak való kiságyak; bébikompok; bölcsők; dobozak fából vagy műanyagból; dobozak játékokhoz;

etetőszékek csecsemőknek; fából készült ágyak; falra szerelt pelenkázók; fa- vagy műanyag létrák; felfújható

bútorok; felfújható párnák, nem gyógyászati használatra; fotelek, karosszékek; székek; függönyakasztók;

függönyelkötők, függönyösszefogók; függönygörgők; függönykarikák, függönysínek, függönypályák;

függönytartó sínek; járókák; gyógyszeres szekrények; heverők; iratgyűjtő polcok (bútorok); irodabútorok;

iskolabútorok; járókák; kádak, medencék, nem fémből; kiságyak; komódok, fiákos szekrények; könyvespolcok;

könyvszekrények; leesésgátló bútorkiegészítők gyermekeknek; matracok, szivacsok; mózeskosarak; párnák,

díszpárnák; fejpárnák; pelenkázó matracok; rácsvédők kiságyakhoz, nem ágynemű; szőnyegek, takarók gyerek

járókákhoz; hordozható ágyak; ütközésvédők gyermekágyakhoz, nem ágynemű; ruhafogasok, ruhaakasztók,

 vállfák; párnák szoptatáshoz.

 25    Ruházati cikkek; cipők; kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; alsóneműk kismamáknak; alsószoknyák;

atlétatrikók; baba nadrágok (ruházat); csecsemőkelengyék, babakelengyék; bugyik; cipőtalpbetétek;

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek;

fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;
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harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hosszúnadrágok; ingek;

izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; kabátok, dzsekik; kalapáruk;

kesztyűk; kétujjas kesztyűk; kezeslábasok (felsőruházat); kézelők [ruházat]; kézelők [ruházat]; kötények

[ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; kutacsvédő fejfedők gyermekeknek; lábbelik; lábbelik babáknak és

gyermekeknek; magas szárú lábbelik; mellények; melltartók; szoptatós melltartók; terhességi melltartók;

nyaksálak [sálak]; papírruházat; papucsok; partedlik, előkék, nem papírból; pelenkák textíliából csecsemőknek;

pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú

ingek; sálak; sapkák; sildek, napellenzők [fejfedők]; sportcipők; strandcipők; strandruházat; szandálok;

szarongok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; tornadresszek; tornaruházat;

 trikó [alsónemű], kombiné; trikók; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; zoknik.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi tevékenység kismamák, babák, gyermekek, szülők

számára készült árucikkek vonatkozásában; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; higiéniai készítmények,

valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; újság előfizetések

ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 17 01652

 ( 220 ) 2017.05.19.

 ( 731 )  VECTRA-LINE PLUS Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Mappák, névjegytartók, pénzkazetták, irodai lyukasztógépek, ragasztószalag adagolók, ceruzahegyezők.

 ( 210 ) M 17 01653

 ( 220 ) 2017.05.19.

 ( 731 )  VECTRA-LINE PLUS Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Irodai kellékek; irattasak, olló, golyóstoll, írószerek, körzők, szövegkiemelő tollak, töltőceruzák, tanítási és

 oktatási anyagok.

 ( 210 ) M 17 01677

 ( 220 ) 2017.05.24.

 ( 731 )  Csányi Melinda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Földvári László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású hajszeszek.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 17 01689

 ( 220 ) 2017.05.24.
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 ( 731 )  4iG Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; regiszteres

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; modem és faxmodem; szerkezetek

 érmebedobással működő készülékekhez; automata elosztóberendezések.

 35    Modem és faxmodem kiskereskedelem; hardver és szoftver kiskereskedelme; tudományos célra szolgáló,

tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),

életmentő és oktatóberendezések és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek, regiszteres pénztárgépek, számológépek,

adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással

 működő készülékekhez kiskereskedelme.

  38    Távközlés.

  41    Szakmai képzés; tanfolyami oktatás.

 42    Irodai gépek felszereléséhez és installálásához tanácsadás és támogatás; szoftverfejlesztés és fenntartás;

 modem és faxmodem installálás.

 ( 210 ) M 17 01695

 ( 220 ) 2017.05.23.

 ( 731 )  Nagy Péter, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) QualitySoft

 ( 511 ) 9    Alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló számítógépes szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek;

adóbevallás készítő szoftverek; interaktív számítógépes szoftverek; ipari szoftverek; letölthető felhőalapú

szoftverek; letölthető szoftverek; mobiltelefon-szoftverek; pénzügyi menedzsment szoftverek; pénzügyi

tranzakciók kezelésével kapcsolatos számítógépes szoftverek; számítógépes e-kereskedelmi szoftver;

számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek üzleti célokra; szoftver

 táblagépekhez; üzemautomatizálási szoftverek; számítógépes szoftverek.

 ( 210 ) M 17 01744

 ( 220 ) 2017.05.29.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) "Mi kis falunk"

 ( 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 01747

 ( 220 ) 2017.05.30.

 ( 731 )  MAXIMA III Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

 36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; kereskedelem finanszírozási szolgáltatások; kereskedelemmel

 kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások.

  37    Építés, építkezés és bontás.

 ( 210 ) M 17 01748

 ( 220 ) 2017.05.30.

 ( 731 )  MAXIMA III Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; kereskedelem finanszírozási szolgáltatások; kereskedelemmel

 kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások.

  37    Építés, építkezés és bontás.

 ( 210 ) M 17 01750

 ( 220 ) 2017.05.30.

 ( 731 )  Mályvavirág Alapítvány, Köröstarcsa (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   10    Terápiás eszközök és segédeszközök rákos betegek számára; rehabilitációs kellékek.

 44    Orvosi szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

terápiás szolgáltatások; prevenciós és rehabilitációs szolgáltatások; méhnyakrákból, petefészekből gyógyulók

 rehabilitációja.

 ( 210 ) M 17 01751

 ( 220 ) 2017.05.30.

 ( 731 )  Mályvavirág Alapítvány, Köröstarcsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzgyűjtési tevékenységek, jótékonysági gyűjtések, jótékonységi alapítványi szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés, eszmecserék, szemináriumok szervezése, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

 oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 44    Orvosi szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

terápiás szolgáltatások; prevenciós és rehabilitációs szolgáltatások; méhnyakrákból, petefészekrákból gyógyulók

 rehabilitációja.
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 ( 210 ) M 17 01752

 ( 220 ) 2017.05.30.

 ( 731 )  Szedlacsek Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 ) HANGPANCSI

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés), előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások

bemutatása, gyakorlati képzés (szemléltetés), iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások, konferenciák

szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások,

oktatási vizsgáztatás, óvodák, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése, táboroztatás, zenei produkciók.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01755

 ( 220 ) 2017.05.29.

 ( 731 )  Mokánszki Milán, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Bőrápoló kozmetikumok.

  44    Gyantás szőrtelenítés; szépségszalonok.

 ( 210 ) M 17 01758

 ( 220 ) 2017.05.30.

 ( 731 )  DETKI KEKSZ Édesipari Kft., Halmajugra (HU)

 ( 740 )  Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kekszek, édesipari készítmények, gabona készítmények.

 ( 210 ) M 17 01782

 ( 220 ) 2017.05.31.

 ( 731 )  Technológiai Oktatásért Alapítvány, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási anyagok; érzékenyítő és

 ismeretterjesztő anyagok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatási szolgáltatások, ezzel kapcsolatosan kongresszusok, konferenciák,

szemináriumok szervezése; pályaorientációs foglalkozás; tréning; tananyagfejlesztés; tankönyvek kiadása;

 táboroztatás és ehhez kapcsolódó sport, kulturális és szórakoztató tevékenységek.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai kutatás és fejlesztés; számítógépek programozása.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 20. szám, 2017.10.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2353



 ( 210 ) M 17 01788

 ( 220 ) 2017.06.01.

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

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

 ( 541 ) hello Utazó

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

 tanácsadás; biztosításközvetítés.

 ( 210 ) M 17 01796

 ( 220 ) 2017.05.31.

 ( 731 )  City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turán Tünde, Budapest

  

( 554 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 17 01805

 ( 220 ) 2017.06.06.

 ( 731 )  Suo Xudong, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Ágynemű, lepedő, törülköző.

 ( 210 ) M 17 01809

 ( 220 ) 2017.06.02.

 ( 731 )  Barfshop Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára; diétás ételek állatorvosi használatra;

gyógyhatású állateledel; gyógyhatású ételkészítmények állatoknak; gyógyászati élelmiszer-adalékok

állatgyógyászati alkalmazásra; probiotikus baktérium formulák állatgyógyászati használatra;

takarmány-kiegészítők állatgyógyászati célokra; táplálék-kiegészítők haszonállateledelekhez; vitamin kiegészítők

állatok számára; vitaminok állatok számára; vitaminos és ásványi élelmiszer-kiegészítők házi kedvencek számára;

állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; ásványi kiegészítők haszonállatok etetéséhez; ásványi

táplálékkiegészítők állatoknak; étrend- és táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; étrendkiegészítők házi

kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; állatok fertőtlenítésére

szolgáló fürdőkészítmények; étvágynövelők állatoknak; gyógyszerek állatorvosi célokra; gyógyászati
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 állateledel-adalékok; zsírok állatgyógyászati célokra.

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

takarmányok állatoknak; bálázott, levegőn szárított széna; szalma; széna; csirkehússal ízesített kutyaeledelek;

aktív száraz élesztő állatoknak; csontok kutyáknak; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; állateledelek

[kekszfélék]; állati takarmány; állati takarmány készítmények; állati eledel olajos magvakból; állati

takarmányként használatos természetes rizs; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet formájában; állatok

elválasztásához használt táplálékok, takarmányok; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; édes kekszek

állati fogyasztásra; gyűrű formájú kutyaeledelek; gyűrű formájú macskaeledelek; hal alapú vagy halból álló

macskaeledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra; italok házikedvencek részére; italok macskáknak; jukekszek

macskáknak; kölyökkutya eledelek; konzerv táplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak;

kutya jutalomfalatok; kutyaeledel konzervek; kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok;

kölyökkutya kekszek; macska jutalomfalatok; macskaeledelek; marhahússal ízesített kutyaeledelek;

malátakivonatok állati fogyasztásra; marhahúst tartalmazó kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó macskaeledelek;

marhahússal ízesített macskaeledelek; májat tartalmazó kutyaeledelek; májat tartalmazó macskaeledelek; májjal

ízesített kutyaeledelek; májjal ízesített macskaeledelek; rágcsálnivaló táplálék házi kedvenceknek; rágócsont

 kutyáknak.

 35    Állateledellel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állateledellel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; állatgyógyászati eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatgyógyászati

eszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás

berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás

berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

állatorvosi cikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi készítményekkel és cikkekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01814

 ( 220 ) 2017.06.03.

 ( 731 )  László Andrea, Budapest (HU)

 László Béla, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 betűkészletek és nyomóformák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 17 01817

 ( 220 ) 2017.06.05.
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 ( 731 )  Kömlői Marha-Farm Kft., Kömlő (HU)

 ( 740 )  Szécsi Zoltán, Kömlő

 ( 541 ) Szecska Aranya

 ( 511 )  29    Alacsony zsírtartalmú sajtok; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; érlelt sajtfélék; fehér lágy sajtok;

feldolgozott sajtok; friss fehér puha sajtok; friss (nem érlelt) sajt; friss, nem érlelt sajtok; friss sajt; füstölt sajt;

fűszereket tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok; kecsketejből készült sajt; kemény sajt; kenhető

sajtok; lágy sajtok; penésszel érlelt sajt; puhára érlelt sajt; reszelt sajt; sajtfondü; sajtkeverék; sajtkeverékek;

sajtmártások; sajtok; sajtok mártás formájában; sajtos chili; sajtos pálcikák; sajtporok; sajtpótlók; sajttermékek;

cheddar sajt; cancoillotte sajt; canola olaj, repceolaj; étkezési olajok; étkezési olajok élelmiszerek fényezésére;

étkezési olajok ételek elkészítéséhez; fűszerezett olajok; ízesített olajok; növényi olajok étkezési célra;

olajkeverék [étkezési]; olajok, étkezési; szarvasgomba alapú olajak; szójabab olaj ételekhez; prosciutto [olasz

 sonka]; sonka.

 30    Búzakeményítő liszt; étkezési lisztkeverék; farina liszt; étkezési lisztkoncentrátum; liszt fánkhoz; liszt kínai

 bundához/panírhoz; lisztek gluténes rizsgombócok készítéséhez; lisztkeverékek.

 ( 210 ) M 17 01861

 ( 220 ) 2017.06.08.

 ( 731 )  Jecsmen Richárd József 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) La Vision

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01862

 ( 220 ) 2017.06.08.

 ( 731 )  Jecsmen Richárd József 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01863

 ( 220 ) 2017.06.08.

 ( 731 )  Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes 1/1, Kecskemét (HU)
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 ( 541 ) család-óra

 ( 511 )  41    Bemutatók szervezése képzési célokra; coaching; coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás); diákok oktatási

tanfolyamokon való részvételének megszervezése; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének

megszervezése; divattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása;

egészségüggyel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés;

életmód tanácsadás (képzés); előadások szervezése; etikett oktatás; felnőttoktatás; felnőttképzés; felső

tagozatosok oktatása; folyamatos képzés; folyamatos tanfolyamok szervezése; gyakorlati képzés; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; higiéniai oktatás; higiéniával kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; ifjúsági képzési programok szervezése; illemszabályokkal kapcsolatos oktatás; információk

biztosítása és folyamatjelentések készítése oktatással és képzéssel kapcsolatban; iskolai szolgáltatások;

kábítószerrel való visszaéléssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; karrier információs és tanácsadási

szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás];

karrier tanácsadás [oktatás]; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzések szervezése; képzések tartása; képzési

célú műhelyek; képzési követelmények elemzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzési lehetőségek

biztosítása; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési tanácsadás; képzési tanfolyamok biztosítása; képzési

tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

rendezése; képzéssel kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; középiskolai oktatás; műhelyek

lebonyolítása [képzés]; műhelyek szervezése; oktatás biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatás, tanítás;

oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kölcsönzése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási berendezések

kölcsönzése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások

tervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú összejövetelek rendezése;

oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú szemléltetés

nyújtása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási előadások szervezése; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási

események szervezése; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem

online módon; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási konferenciák szervezése; oktatási konzultációs

szolgáltatások; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; oktatási programok szervezése; oktatási

rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási

szemináriumok tartása; oktatási szemléltetések; oktatási szimpóziumok szervezése; oktatási szolgáltatások

nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási tanfolyamokat

biztosító oktatási szolgáltatások; oktatási tárgyú információk; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatási

útmutatás; oktatások szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással

 kapcsolatos szimpóziumok szervezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01873

 ( 220 ) 2017.06.09.

 ( 731 )  Margarete Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KNP LAW Nagy Koppány Varga és Társai, Dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
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élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

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).

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01874

 ( 220 ) 2017.06.09.

 ( 731 )  Margarete Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KNP LAW Nagy Koppány Varga és Társai, Dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01888

 ( 220 ) 2017.06.12.

 ( 731 )  Shenzhen Yongliansheng Hardware Plastic Co., Ltd., Shenzen (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém összekötők csövekhez (fém csőbilincsek), fém szerelvények építményekhez, fém kábel összekötők nem

elektromos kábelekhez, közönséges fémcsatok (vasáru), fém szerelvények bútorokhoz, apró fémáruk, fém

pénzesládák (fémkazetták), fém postaládák, nem világító és nem mechanikus fém jelzések, közönséges fém

 műalkotások.

 ( 210 ) M 17 01956

 ( 220 ) 2017.06.14.

 ( 731 )  Ponexlog Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, áruszállítás, csomagkézbesítés, csomagszállítás, fuvarozás,

 áruszállítás.

 ( 210 ) M 17 01958

 ( 220 ) 2017.06.16.

 ( 731 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)

 ( 541 ) GARDENGRILL

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 01960

 ( 220 ) 2017.06.16.

 ( 731 )  dr. Demján Ildikó, Dörgicse (HU)

 dr. Jurasits Zsolt, Budapest (HU)

  

( 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 (az osztály

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01963

 ( 220 ) 2017.06.16.

 ( 731 )  Lin Lianjie, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Deme János, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 17 01965

 ( 220 ) 2017.06.16.

 ( 731 )  Lin Lianjie, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Deme János, Budapest

  

( 546 )

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

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

 hajszeszek; nem gyógyszeres fogkrémek.

 ( 210 ) M 17 01966

 ( 220 ) 2017.06.16.

 ( 731 )  Lin LianJie, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Deme János, Budapest

  

( 546 )

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

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

 hajszeszek; nem gyógyszeres fogkrémek.

 ( 210 ) M 17 01967

 ( 220 ) 2017.06.16.

 ( 731 )  Fürész-Mayernik Melinda, Mór (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média;

számítógépes szoftverek; oktató berendezések és felszerelések; zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek;

letölthető zenefájlok; letölthető digitális zene; letölthető zenei hangfelvételek; zenei felvételek sorozata; műsoros

zenei videók; zenét tartalmazó letölthető videofelvételek; digitális tananyag, kézikönyv; számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; letölthető elektronikus

 kiadványok, publikációk; letölthető zenefájlok; hangfelvétel-hordozók; elektronikus kotta, letölthető.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; írószerek és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és

csomagoláshoz; nyomdai betűkészletek és nyomóformák; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; tanítási és

oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek; nyomtatott útmutatók

oktatási tevékenységhez; poszterek oktatási célokra; könyvek, füzetek, prospektusok, naptárak, magazinok;

daloskönyvek; folyóiratok; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; golyóstollak; mappák, dossziék, irattartók,

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; mondókaklub; baba-mama

foglalkozás; módszertani tanfolyamok; nyelvoktatás; online nyelvoktatás; online baba-mama foglalkozások;

elektronikus kiadványok, könyvek; folyóiratok, cikkek online megjelentetése; letölthető és nem letölthető

elektronikus online kiadványok szerkesztése, megjelenése; szövegek, illusztrációk könyvek, folyóiratok, újságok,

magazinok és online felületek, honlapok részére; oktatási anyagok kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási

tananyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott és online anyagok

kiadása; oktatás és tanítás; foglalkozások gyerekeknek; nyári táborok; óvodai szolgáltatások (oktatás vagy

szórakoztatás); kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és oktatási célú

kongresszusok és konferenciák szervezése; oktatási konferenciák szervezése; oktatási versenyek szervezése;

oktatási kiállítások szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs

szolgáltatások; oktatási szolgáltatások gyermekeket tanító pedagógusok számára; gyermekek szellemi

képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási és tanítási anyagok előállítása; könyv-

és folyóirat kiadás; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus könyvek és kiadványok kiadása; nyelvoktató

programok készítése gyerekeknek; könyvkiadás; mentorálás; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; elektronikus kiadványszerkesztés; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

 gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás].

 ( 210 ) M 17 01969

 ( 220 ) 2017.06.18.

 ( 731 )  BRH Kft., Jászberény (HU)

 ( 740 )  Dr. Baran Alexandra, Jászberény

 ( 541 ) HOFFER

 ( 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
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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).

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

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

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

 ( 210 ) M 17 01973

 ( 220 ) 2017.06.19.

 ( 731 )  Fejér Péter Leontin, Pécs (HU)

 Rauschenberger Pál, Pécs (HU)

 Pápai Krisztián, Kozármisleny (HU)

 Farkas Tibor, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Rabovszky Gábor, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Taxi szolgáltatások; szállítás; utazás és utasok szállítása.

 ( 210 ) M 17 01974

 ( 220 ) 2017.06.19.

 ( 731 )  Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01995

 ( 220 ) 2017.06.20.

 ( 731 )  Aphrodité 97 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Ammóniák (tisztítószer); csiszoló termékek; csiszolószerek; csiszolóvászon; dörzspapír; fém-karbidok

[csiszolószerek]; gyémántpor [csiszolószer]; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló szerek;

kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; körömágy kondicionálók; körömágybőr-eltávolítók; körömalapozók

[kozmetikai cikkek]; körömápolási cikkek; körömápoló készítmények; körömápoló kozmetikai készítmények;

körömdíszítő matricák; körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítők; körömgél, körömzselé; körömlakk

készítmények; körömlakk lemosó készítmények; körömlakkok; körömmatricák; körömreszelők; körömszínező

por; kutikula olaj; lakklemosó termékek; lemosószerek kozmetikai használatra; műkörmök; műköröm tipek;

olajok kozmetikai használatra; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; polírozó készítmények;

polírozó viasz; polírpapír; ragasztászerek kozmetikai használatra; színezékeltávolító szerek; színezékeltávolító

termékek; terpének (eszenciaolajok); terpentin (zsírtalanító szer); terpentinolaj (zsírtalanító szer); tisztítószerek;

 zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használatra.

 ( 210 ) M 17 01996

 ( 220 ) 2017.06.20.

 ( 731 )  Brex Invest Ltd., Leigh-on-Sea, Essex (GB)

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

 ( 541 ) Bachelor

 ( 511 )   32    Sörök.

 41    Diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős rendezvények szervezése; születésnapi party

rendezvények szervezése; szórakoztató célú rendezvények lebonyolítása; vállalati rendezvények; lemezlovasok,

DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; táncos rendezvények, táncos rendezvények szervezése;

 szórakoztatási szolgáltatások.

 43    Bár szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások; borozói szolgáltatások; étel- és italellátás; éttermi

 szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 01999

 ( 220 ) 2017.06.20.

 ( 731 )  Fejes Diána, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) ABIEN

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

 szörpök; alkoholmentes koktélok, zöldséglevek.

  33    Alkoholtartalmú italok.

 35    Alkoholmentes és alkoholtartalmú italok kereskedelmi ügyletei; marketing és reklám tevékenységek;

 termékbemutatók; kiállítások szervezése.

  41    Nevelés; szakmai képzés; kulturális és sport rendezvények szervezése, könyvkiadás.

 ( 210 ) M 17 02046

 ( 220 ) 2017.06.22.

 ( 731 )  Springer & Jacoby Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zöld Katalin, 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02051

 ( 220 ) 2017.06.22.

 ( 731 )  SOLAZ Média Produkciós Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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 02054

 ( 220 ) 2017.06.22.

 ( 731 )  Fitness Vision Hungary Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 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 02059

 ( 220 ) 2017.06.22.

 ( 731 )  SWEET-LINE '98 Kft. 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 17 02060

 ( 220 ) 2017.06.22.

 ( 731 )  SWEET-LINE '98 Kft. 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 17 02065

 ( 220 ) 2017.06.22.

 ( 731 )  Aspen Pharmacare Holdings Limited, Woodmead (ZA)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra; dietetikus élelmiszerek és termékek

 gyógyászati célra, bébiételek; humán étrendkiegészítők.

 ( 210 ) M 17 02070

 ( 220 ) 2017.06.26.

 ( 731 )  Szarvas Izabella Mercédesz, Gyál (HU)

 Balaskó Norbert, Budakalász (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 17 02075

 ( 220 ) 2017.06.26.

 ( 731 )  Heimann Családi Birtok Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Szabadidős ruházat.

  33    Borok; brandy, borpárlat.

 ( 210 ) M 17 02076

 ( 220 ) 2017.06.26.

 ( 731 )  Kohut Eszter Orsolya, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vasi Viktor, Budapest

 ( 541 ) CITY SMILE

 ( 511 )  44    Fogászati tanácsadás; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászattal

kapcsolatos tájékoztatás; szedációs fogászat; kozmetikai fogászat; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás;

 fogszabályozási szolgáltatások; foghigiénikus szolgáltatásai; fogfehérítési szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02085

 ( 220 ) 2017.06.27.

 ( 731 )  Konczné Koncz Andrea, Gödöllő (HU)

 Koncz János, Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fagylaltok, fagylalttorták, fagylalt öntetek, fagylalt tölcsérek, fagylalt keverékek, jégkrémek, fagylaltos

italok, sütemények, fagyasztott sütemények, sós sütemények, édes sütemények, cukrászáruk, cukrászsütemények,

 csokoládék, csokoládé készítmények, szeszes töltésű cukrászáruk, forró csokoládé, kávé, kávéitalok.

  35    Fagylaltok és cukrászipari termékek kereskedelme, fanchise rendszer üzemeltetése.

  43    Fagylaltozók, cukrászdák, kávézók, kávéházak, vendéglátási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02088

 ( 220 ) 2017.06.26.

 ( 731 )  Schibsted Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Egymás közt, okosabban

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); apróhirdetések közzététele, promóciók szervezése és

lebonyolítása, online reklám és hirdetési helyek bérbeadása, adatgyűjtés és kutatás, statisztikák készítése, adatok

rendszerezése és szerkesztése számítógépes adatbázisban, online kereshető adatbázis készítése és elérhetővé

 tétele.

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

 társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervező és kutatótevékenység, ipari elemző

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); online apróhirdetések közzétételéhez felület és tárhely biztosítása,

adatbázishoz, online adatbázishoz való hozzáférés biztosítása, interaktív online apróhirdetés közzétételi
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szolgáltatás nyújtása, hozzáférés biztosítása hálózati rendszerekhez, üzenetküldő rendszer működtetése és

 elérhetővé tétele.

 ( 210 ) M 17 02089

 ( 220 ) 2017.06.27.

 ( 731 )  RiverPark Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RiverPark

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02128

 ( 220 ) 2017.06.29.

 ( 731 )  Castaway Television Productions Limited, London (GB)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SURVIVOR

 ( 511 )  38    Műsorszórás; televíziós, műholdas televíziós és kábeltelevíziós műsorszórás; rádióadás; telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások; interaktív telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonos üzenetküldési

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások rádióhullámok, telefonok, az internet, a világháló, kábel,

műholdas, mikrohullámok és villamos energia távvezeték- hálózat segítségével; telefonálás szavazási célokra és

 szórakoztatási célokra.

 41    Televízió- és rádióműsorok készítése, rögzítése, hírszolgáltatás és forgalmazási szolgáltatások; televízió és

 videó szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02190

 ( 220 ) 2017.07.06.

 ( 731 )  dr. Szűcs Endre, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete

 [irányítás]; műtárgyak restaurálása.

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

dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás;

építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés; ipari formatervezés;

kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések;

 műszaki tervtanulmányok készítése; szakszövegek írása; technológiai szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 17 02377

 ( 220 ) 2017.07.27.

 ( 731 )  Quadroninvest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) HEART DISZKONT
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 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.

 30    Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrászati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk,

 valamint csokoládék.

  35    Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

 ( 210 ) M 17 02378

 ( 220 ) 2017.07.27.

 ( 731 )  Quadroninvest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.

 30    Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrászati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk,

 valamint csokoládék.

  35    Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

 ( 210 ) M 17 02460

 ( 220 ) 2017.08.03.

 ( 731 )  Államadósság Kezelő Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dobos Annamária, Budapest

 Dr. Réz András, Budapest

 ( 541 ) MAX Comoposite Index

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 02463

 ( 220 ) 2017.08.03.

 ( 731 )  Dharma Initiative Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; sapka ellenzők: sapkák: bandana kendők: ingek: pénztartó övek [ruházat]; pólók:

 pulóverek: legging nadrágok, cicanadrágok; zoknik; kabátok, dzsekik; felsőruházat.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető zenei fájlokkal kapcsolatban: eseménymarketing; merchandising

szolgáltatások: reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára; üzleti menedzsment

előadóművészek részére: zenészek üzleti menedzsmentje; zenei előadók üzleti menedzsmentje; harmadik fél

 zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával.

 41    Zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]: zenei művek publikálása: dalírás; digitális zeneszolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők: Online, nem letölthető videók biztosítása; partik

tervezése [szórakoztatás]; stúdiószolgáltatások: zenei produkciók: zeneszerzés; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;

rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése

[impresszáriók szolgáltatásai]; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene

terén; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes

 weboldalakról.

 ( 210 ) M 17 02530
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 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék,

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

lapok), matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék,papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton,pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés,pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

 ( 210 ) M 17 02531

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék,

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

lapok), matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék,papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy
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reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton,pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés,pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

 ( 210 ) M 17 02532

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék,

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

lapok), matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék,papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton,pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés,pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).
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 ( 210 ) M 17 02533

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hold alap

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék,

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

lapok), matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék,papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton,pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés,pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

 ( 210 ) M 17 02534

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hold alapok

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék,

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

lapok), matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék,papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy
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reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton,pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés,pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

 ( 210 ) M 17 02535

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hold Eszmecsere

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék,

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

lapok), matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék,papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton,pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés,pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

 ( 210 ) M 17 02536

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 20. szám, 2017.10.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2372



 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hold Privát Vagyonkezelés

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék,

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

lapok), matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék,papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton,pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés,pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

 ( 210 ) M 17 02537

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hold Alapforgalmazó

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék,

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

lapok), matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék,papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői
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tevékenység számítógépes hálózaton,pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés,pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

 ( 210 ) M 17 02538

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HOLD Asset Management

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék,

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

lapok), matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék,papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton,pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés,pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

 ( 210 ) M 17 02553

 ( 220 ) 2017.08.10.
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 ( 731 )  MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) JAZZY

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02578

 ( 220 ) 2017.08.15.

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

 ( 740 )  Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02580

 ( 220 ) 2017.08.15.

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

 ( 740 )  Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02647

 ( 220 ) 2017.08.22.

 ( 731 )  Echo Hungária TV Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balsai Szabolcs ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) ECHO Cafe

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés.

  41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 02648

 ( 220 ) 2017.08.22.

 ( 731 )  ECHO Hungária TV Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balsai Szabolcs ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) ECHO kávézó

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés.

  41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 02663
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 ( 220 ) 2017.08.24.

 ( 731 )  Óriáskerék Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Budapest Eye

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; zakók; dzsekik; pulóverek; női blúzok, kötényruhák; pólók; edző mez;

ingek; baseball sapka; pizsamák és hálóruhák; sportruházati cikkek; nyakkendők; sálak; övek; esőálló ruházati

 cikkek.

 28    Játékok és játékszerek; játékbabák; játékfigurák; játékmackók; kitömött játékok; állatfigurák mint

 játékszerek; plüss játékok; plüss játékszerek; plüss játékbabák.

 41    Szórakoztatás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; létesítmények biztosítása kültéri szabadidős

tevékenységekhez; létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; létesítmények rendelkezésre bocsátása

szabadidős tevékenységekhez; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; szórakoztató berendezések és

készülékek kölcsönzése; szórakoztató létesítmények biztosítása; vidámparki létesítmények biztosítása;

vidámparkok szolgáltatásai; kilátókerekek; kilátófedélzetek és platformok; szórakoztatás, nevezetesen megfigyelő

kerekek, megfigyelő fedélzetek, megfigyelőtornyok, és megfigyelő platformok biztosítása városnézési és oktatási

célokra; tematikus parkok szolgáltatásai; szórakozási lehetőségek és klasszikus szórakoztatási szolgáltatások;

kiállítások, szemináriumok, workshop-ok és előadások rendezése és lebonyolítása; múzeumi létesítmények

biztosítása bemutatókhoz, kiállításokhoz; lézerfény-kiállítások és -bemutatók; szabadidős célú parkok és kertek;

közérdekű, kulturális és városi oktató túrák idegenvezetőkkel, nevezetesen kulturális, építészeti, közérdekű,

történelmi, esztétikai vagy művészeti jelentőségű helyszínek bemutatása; közérdekű és kulturális információk

biztosítása, nevezetesen tájékoztatás múzeumokkal, parkokkal és szabadidős tevékenységekkel, színházakkal és

szórakozóhelyekkel kapcsolatban; közérdekű és kulturális információk biztosítása, nevezetesen tájékoztatás

 kulturális és szórakoztató rendezvényekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 17 02906

 ( 220 ) 2017.09.18.

 ( 731 )  Cordia Management Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Marina View

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 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 02907

 ( 220 ) 2017.09.18.

 ( 731 )  Cordia Management Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Marina Life

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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A rovat 114 darab közlést tartalmaz.
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